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REGULAMIN KONKURSU  

„ NAWODNIENIE NA WIOSNĘ” 

 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu pod nazwą „NAWODNIENIE NA 
WIOSNĘ” (zwanego dalej Konkursem). 

2. Organizatorem konkursu jest Kinga Pienińska sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, Al. 3 Maja 9, 
30-062 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem 0000131372, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w 
Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS, posiadająca kapitał zakładowy 1.716.000,00 zł, 
NIP 6791028356,  REGON 350925770, nr rejestrowy w BDO: 000025777 (zwana dalej 
Organizatorem). 

3. Konkurs jest przeprowadzany na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w klubach fitness Sieci 
Klubów Smart Gym®, należących do Platinium Wellness spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością. Konkurs prowadzony jest w porozumieniu ze spółką Platinium Wellness 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Juliusza Lea 116, 30-
133 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 
Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod 
numerem KRS: 0000383004, posiadającą NIP: 677-235-64-21, REGON: 121499796, o kapitale 
zakładowym w wysokości 3.110.000,00 złotych (zwaną dalej Partnerem). 

4. Przez cały okres trwania Konkursu niniejszy Regulamin będzie dostępny na stronie internetowej 
www.kingapieninska.pl, https://smartgym.club/ a także w siedzibie Organizatora wskazanej w 
ust. 2 i w klubach fitness, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu. 

5. Konkurs przeznaczony jest dla klientów klubów fitness działających na terytorium Polski pod 
marką Smart Gym®. 

6. Uczestnikiem Konkursu może stać się pełnoletnia osoba fizyczna zamieszkała w Polsce, 
posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która w okresie trwania niniejszego Konkursu 
dokonała podczas jednej transakcji zakupu i płatności za 3 karnety obowiązujące przez okres 28 
dni każdy karnet w Sieci Klubów Smart Gym® oraz wykonała Zadanie Konkursowe. 

7. W Konkursie nie mogą uczestniczyć osoby zasiadające w zarządzie lub innych organach 
Organizatora lub Partnera oraz podmiotów powiązanych z którymkolwiek z nich osobowo lub 
kapitałowo, pracownicy lub współpracownicy Organizatora, Partnera i członkowie najbliższej 
rodziny osób wskazanych powyżej. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, 
zstępnych, rodzeństwo, małżonków, powinowatych do drugiego stopnia, a także osoby 
pozostające w stosunku przysposobienia. 
 

§ 2 

CZAS TRWANIA KONKURSU 

Konkurs rozpoczyna się w dniu 21.03.2019 roku o godz. 00:00:01, a zakończy się w dniu 
31.03.2019 roku o godz. 23:59:59. 

 

§ 3 

ZADANIE KONKURSOWE 
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1. Aby wziąć udział w Konkursie należy prawidłowo wykonać Zadanie Konkursowe, które polega na 
wykonaniu, w trakcie trwania Konkursu, wszystkich wymienionych kolejno czynności: 
a) należy w czasie trwania konkursu dokonać zakupu 3 karnetów obowiązujących przez okres 28 

dni każdy karnet do Sieci Klubów Smart Gym® (przy czym dotyczy to zarówno karnetu OPEN, 
jak i karnetu HALF OPEN w ofercie Smart Gym®);  

b) następnie należy odpowiedzieć na poniższe Pytanie Konkursowe: „Odpowiedz kreatywnie 
dlaczego nawadnianie organizmu podczas treningu jest tak ważne?” Odpowiedź należy wysłać 
z adresu e-mail wskazanego na Koncie Klienta w Sieci Klubów Smart Gym® (na którym to 
Koncie dokonano zakupu 3 karnetów) na adres poczty elektronicznej Partnera: 
konkurs@smartgym.club ze wskazaniem w temacie maila „Konkurs - Nawodnienie na 
wiosnę”.  

2. Poprzez prawidłowe wykonanie Zadania Konkursowego osoba dokonuje zgłoszenia do Konkursu 
oraz akceptuje i podporządkowuje się postanowieniom niniejszego Regulaminu, stając się jego 
Uczestnikiem. 

3. Zakup 3 karnetów upoważnia do wykonania jednego Zadania Konkursowego. W wypadku zakupu 
więcej aniżeli trzech karnetów dana osoba może dokonać jedynie jednego Zgłoszenia 
Konkursowego. W wypadku dokonania większej liczby Zgłoszeń Konkursowych, kolejne Zgłoszenia 
nie będą brane pod uwagę. 

 

§ 4 

NAGRODY W KONKURSIE 

1. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik ma szansę wygrać nagrodę (Nagroda), którą jest: 
a) zaproszenie (w formie papierowego imiennego vouchera) do udziału w obozie treningowym 

Camp by Ann organizowanym w Centrum Japońskich Sportów i Sztuk Walki „Dojo Stara Wieś” 
(Stara Wieś 1, 97-570 Przedbórz) przez Annę Lewandowską prowadzącą działalność pod firmą: 
Anna Lewandowska z adresem głównego miejsca wykonywania działalności: Owczarnia,	 ul.	
Książenicka	76D, 05-807	Podkowa	Leśna,	NIP: 5342360939, w dniach od dnia 12 maja 2019 r. 
do dnia 18 maja 2019 r. (Nagroda Główna). Wartość Nagrody Głównej wynosi 3.000,00 
złotych brutto oraz 

b) Nagroda Pieniężna w wysokości 333,00 złotych, która w całości zostanie potrącona przez 
Organizatora na pokrycie zobowiązań publicznoprawnych związanych z wygraną Uczestnika w 
Konkursie. 

2. Fundatorem Nagrody Głównej i Nagrody Pieniężnej jest Organizator. 

§ 5 

WYBÓR LAUREATA 

1. Wyłonienia Laureata Konkursu dokona Komisja Konkursowa powołana przez Partnera, 
składająca się z trzech (3) osób. 

2. Kryteriami oceny odpowiedzi złożonych w ramach realizacji Zadań Konkursowych będzie zgodność 
z tematyką pytania i kreatywność Odpowiedzi na Pytanie Konkursowe udzielonej przez Uczestnika. 

3. W terminie 3 dni od dnia zakończenia Konkursu, Komisja Konkursowa dokona oceny Odpowiedzi na 
Pytanie Konkursowe oraz wyłoni Laureata Konkursu. 

4. Organizator oraz Komisja Konkursowa mają prawo wykluczenia z Konkursu Zadań Konkursowych 
(w tym Odpowiedzi na Pytanie Konkursowe) naruszających przepisy prawa, postanowienia 
niniejszego Regulaminu, dobre obyczaje oraz niezgodnych z tematyką Konkursu. 

5. Poprzez dobre obyczaje rozumie się w szczególności używanie słów powszechnie uznawanych za 
obraźliwe oraz okazywanie braku oznak szacunku do dóbr osobistych osób trzecich. Organizator 
zastrzega możliwość, na każdym etapie trwania Konkursu, wykluczenia przez Komisję Konkursową 
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Uczestnika, w stosunku do którego powzięto podejrzenie, że działa on w sposób sprzeczny z 
zasadami Konkursu opisanymi w niniejszym Regulaminie lub w sposób naruszający powszechnie 
obowiązujące przepisy prawa. 

 

§ 6 

WYDANIE NAGRODY 

1. W terminie 3 dni od dnia zakończenia Konkursu, Partner skontaktuje się z Laureatem na adres e-
mail z którego przesłał on odpowiedź na Pytanie Konkursowe.  

2. Organizator dokona wydania Laureatowi Nagrody w Klubie macierzystym Laureata (w rozumieniu 
cz. I pkt 19) Regulaminu Sieci Klubów Smart Gym) w terminie podanym przez Organizatora po 
ogłoszeniu wyników Konkursu, ale nie później niż do dnia 07 kwietnia 2019 r. do godz. 19:00. 

3. Warunkiem odebrania Nagrody jest również potwierdzenie jej odbioru w ewidencji oraz podanie 
Organizatorowi danych wymaganych dla celów podatkowych. 

4. Laureat zobowiązany jest odebrać Nagrodę w Konkursie osobiście. W celu sprawdzenia tożsamości 
i wieku Laureata pracownicy Organizatora mogą poprosić o okazanie dowodu osobistego lub 
innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. Odmowa okazania dokumentu tożsamości wiąże 
się z odmową wydania Nagrody w Konkursie. 

5. Laureat Konkursu zostanie obciążony zryczałtowanym podatkiem dochodowym z tytułu wygranej w 
wysokości 10% wartości otrzymanej Nagrody w Konkursie. Laureat Konkursu wyraża zgodę na 
potrącenie zaliczki na poczet tego podatku z Nagrody Pieniężnej. Organizator, jako płatnik 
zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem Nagrody w Konkursie 
pobierze od Laureata Konkursu wartość tego podatku, a następnie odprowadzi do właściwego, 
zgodnego z deklaracją Laureata, Urzędu Skarbowego. 

6. Uprawnienie Laureata do otrzymania Nagrody wygasa w przypadku: 
1) niespełnienia lub nieterminowego spełnienia przez Laureata wymogów określonych w 

niniejszym Regulaminie, w szczególności określonych w § 1 i § 3; 
2) odmowy odbioru Nagrody przez Laureata.  

7. Niestawienie się po odbiór Nagrody w terminie wskazanym w ust. 2 niniejszego paragrafu, 
rezygnacja z odebrania Nagrody, odmowa wydania Nagrody z uwagi na niespełnienie warunków 
opisanych w Regulaminie, w tym odmowa podania wymaganych danych lub złożenia wymaganych 
oświadczeń, również oznacza wygaśnięcie prawa danego Laureata do Nagrody i również powoduje 
wygaśnięcie wszelkich roszczeń tego Laureata wobec Organizatora i Partnera z tytułu Konkursu. 

8. W przypadku wygaśnięcia prawa do Nagrody przez Laureata, Nagroda nie zostanie mu wydana i 
pozostaje własnością Organizatora. 

9. Laureat Konkursu nie może przenieść prawa do odebrania lub realizacji Nagrody na osoby trzecie. 
Laureat nie może żądać wymiany Nagrody na inną ani też żądać jej równowartości w pieniądzu. 
Odbiór wyłącznie Nagrody Głównej lub wyłącznie Nagrody Pieniężnej nie jest możliwy. 

10. Organizator i Partner zastrzegają możliwość wykonywania zdjęć oraz nagrań z uroczystego 
wręczenia Nagrody w Konkursie za zgodą Laureata Konkursu oraz wykorzystania tych zdjęć i 
nagrań w celach marketingowych, reklamowych i promocyjnych. 

 

§ 7 

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu powinny być składane Organizatorowi lub Partnerowi w 
formie wiadomości e-mail na adres: Organizatora konkurs@kingapieninska.pl lub Partnera: 
bok@smartgym.club lub w formie pisemnej, w tym w drodze przesyłki listowej poleconej na adres 
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Organizatora wskazany w § 1 ust. 2 niniejszego Regulaminu lub na adres Partnera wskazany w § 1 
ust. 3 Regulaminu, z dopiskiem „Reklamacja Nawodnienie na wiosnę”. 

2. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko osoby składającej reklamację, jej dokładny adres do 
korespondencji (w wypadku zamiaru otrzymania odpowiedzi w formie pisemnej) lub adres e-mail 
(w wypadku zamiaru otrzymania odpowiedzi w formie wiadomości e-mail) oraz treść reklamacji. 

3. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od ich wpływu. O wynikach 
postępowania reklamacyjnego Organizator lub Partner niezwłocznie powiadamia osobę, która 
wniosła reklamację pisemnie na podany przez nią adres do korespondencji lub w formie 
wiadomości e-mail. 

 

§ 8 

DANE OSOBOWE 

1. Współadministratorami danych osobowych zebranych w trakcie Konkursu w rozumieniu 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) są 1) Organizator Kinga Pienińska sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, Al. 3 Maja 
9, 30-062 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 
Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS 0000131372, NIP 6791028356, REGON 350925770, kapitał zakładowy: 
1.716.000,00 zł oraz 2) Partner Platinium Wellness sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. 
Juliusza Lea 116, 30-133 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego, pod numerem KRS: 0000383004, NIP: 6772356421, REGON: 121499796, kapitał 
zakładowy w wysokości 3.110.000,00 zł (dalej łącznie jako „Współadministratorzy”).  

2. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się za pośrednictwem e-mail: 
iod@smartgym.club. 

3. Uczestnik podaje swoje dane dobrowolnie, jednakże Współorganizatorzy zastrzegają, że udział w 
Konkursie, w tym odebranie Nagrody bez przetwarzania danych osobowych jest niemożliwe. 

4. Dane osobowe Uczestników Konkursu przetwarzane będą w celu i zakresie niezbędnym do 
realizacji tego Konkursu, w tym wyłonienia Laureata, wydania Nagrody oraz realizacji obowiązków 
wynikających z przepisów prawa podatkowego oraz przepisów o rachunkowości na podstawie art. 6 
ust. 1 lit. b) i c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, w celu wykorzystania wizerunku 
Laureata na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz w celu 
dochodzenia lub obrony w sprawie roszczeń lub praw Współadministratorów na podstawie art. 6 
ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 

5. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz któregokolwiek ze 
Współadministratorów usługi związane z organizacją Konkursu, tj. marketingowe, księgowe, 
prawne, operacyjne lub w przypadku Laureata dostarczające Partnerowi lub Organizatorowi 
oficjalne konta na portalach społecznościowych Facebook i Instagram. 

6. Współadministratorzy nie będą przekazywali danych osobowych Uczestników do państw trzecich, z 
tym zastrzeżeniem, że w przypadku wyrażenia przez Laureata zgody na umieszczenie zdjęć z 
wizerunkiem na oficjalnych kontach Partnera lub Organizatora na portalach Facebook lub 
Instagram mogą przekazywać dane w postaci wizerunku do państw trzecich (spoza Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego), co do których Komisja Europejska wydała decyzję o stwierdzeniu 
odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych; w takich przypadkach dane będą 
przekazywane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa z zapewnieniem 
odpowiednich zabezpieczeń, na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez 
Komisję Europejską. 



	
 

5 
	

7. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres trwania Konkursu oraz po jego 
zakończeniu w celu realizacji przez Współadministratorów praw i obowiązków wynikających z 
obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów podatkowych i rachunkowych 
oraz przepisów dotyczących przedawnienia roszczeń, a w przypadku przetwarzania danych 
osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych do czasu 
zgłoszenia przez Uczestnika sprzeciwu. 

8. Uczestnik ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych 
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz prawo do 
wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Uczestnik ma 
prawo do przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich 
innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych 
bezpośrednio innemu administratorowi. 

9. Wydanie Nagrody uzależnione będzie od udzielenia przez Laureata zgody na wykorzystanie przez 
Współorganizatorów wizerunku Laureata utrwalonego w związku z odbiorem Nagrody z uwagi na 
wygraną w Konkursie, w zamian za Nagrodę, w tym na zwielokrotnianie wizerunku Laureata 
wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami (np. wywoływanie lub drukowanie zdjęć), 
jego rozpowszechnianie oraz publikowanie w klubach Sieci Smart Gym® oraz w mediach 
elektronicznych, w szczególności na stronach internetowych Smart Gym® i Organizatora, na 
oficjalnych kontach Klubów Sieci Smart Gym® na portalach Facebook i Instagram oraz na 
oficjalnych kontach Organizatora na portalach społecznościowych, celem przedstawiania i 
promowania Sieci Klubów Smart Gym® oraz Organizatora oraz złożenie oświadczenia, że 
wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą zgodą nie narusza dóbr osobistych Laureata ani 
innych praw. 

10. Wydanie Nagrody uzależnione będzie również od udzielenia przez Laureata zgody na przetwarzanie 
danych osobowych Laureata, w postaci wizerunku Laureata utrwalonego w związku z odebraniem 
Nagrody przez Współorganizatorów, w zakresie niezbędnym do rozpowszechnienia wizerunku 
Laureata, na warunkach i zgodnie z treścią zgody na rozpowszechnianie wizerunku, o której mowa 
w ust. 9 powyżej. 

11. W zakresie ochrony danych osobowych w związku z korzystaniem z usług na podstawie 
zakupionych karnetów zastosowanie znajdują odpowiednie zapisy Regulaminu Sieci Klubów Smart 
Gym®, Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sieć Klubów Smart Gym® oraz 
Polityka Prywatności zamieszczone na stronie https://smartgym.club. 

 

§ 9 

LICENCJA DO ODPOWIEDZI LAUREATA 

1. Przystępując do Konkursu Uczestnik oświadcza, że wykonał Zadanie Konkursowe samodzielnie, a 
także, że Odpowiedź podana jako Zadanie Konkursowe nie narusza jakichkolwiek praw osób 
trzecich, w związku z czym zobowiązuje się zwolnić Organizatora Konkursu i Partnera z wszelkiej 
odpowiedzialności względem osób trzecich w wypadku zgłoszenia przez nich jakichkolwiek 
roszczeń dotyczących tej Odpowiedzi. 

2. Z chwilą odbioru Nagrody Głównej Laureat udzieli Organizatorowi i Partnerowi w zamian za tę 
Nagrodę nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na korzystanie wyłącznie przez 
Organizatora i Partnera z udzielonej przez Laureata Odpowiedzi na wszelkich znanych w tym dniu 
polach eksploatacji, w tym w szczególności poprzez: 

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Odpowiedzi i poszczególnych jej elementów - 
wytwarzanie dowolną techniką ich egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, 
zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 
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b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Odpowiedź i poszczególne jej 
elementy utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo 
egzemplarzy; 

c) w zakresie rozpowszechniania Odpowiedzi i poszczególnych jej elementów w sposób inny niż 
określony w lit. b) powyżej - publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz 
nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Odpowiedzi w taki sposób, aby 
każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 

3. Z chwilą odbioru Nagrody Głównej Laureat wyraża zgodę na wykonywanie przez Organizatora i 
Partnera praw zależnych do udzielonej przez Laureata Odpowiedzi i poszczególnych jej 
elementów. 

4. Z chwilą odbioru Nagrody Głównej Laureat wyraża zgodę na korzystanie przez Organizatora i 
Partnera z udzielonej Odpowiedzi i poszczególnych jej elementów w zakresie określonym w ust. 2 
niniejszego paragrafu zarówno z opatrzeniem ich nazwiskiem Laureata jak i bez opatrzenia ich 
jego nazwiskiem. 

5. Bezpośrednio przed odbiorem Nagrody Głównej Laureat zobowiązany jest do zawarcia z 
Organizatorem i Partnerem pisemnej umowy licencji wyłącznej na warunkach określonych w 
niniejszym Regulaminie. 
 

§ 10 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Konkurs nie jest „grą hazardową”, w tym nie jest „grą losową, której wynik zależy w 
szczególności od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 
hazardowych (Dz.U. z 2018, poz. 165, t.j. z dnia 2018.01.19). 

2. Konkurs prowadzony jest w języku polskim, na podstawie polskich przepisów prawa. 
3. Organizator ani Partner nie ponosi żadnej odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane 

podaniem nieprawdziwych danych, bądź innego typu nieprawidłowości leżące po stronie 
Uczestników. 

4. Organizator i Partner zastrzegają sobie prawo do przechowywania dokumentacji prowadzenia 
Konkursu dla celów rozliczeniowych i dowodowych. 

5. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne, zaś Uczestnik zobowiązany jest przed przystąpieniem 
do Konkursu do zapoznania się z niniejszym Regulaminem. 

6. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany Regulaminu, o ile nie wpłynie to na 
pogorszenie sytuacji prawnej Uczestników w zakresie praw nabytych na podstawie Regulaminu. 
Ewentualne późniejsze zmiany Regulaminu obowiązują do daty ich publikacji pod adresem 
www.kingapieninska.pl oraz https://smartgym.club. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia lub skrócenia czasu trwania Konkursu, jeżeli w 
prawie polskim zostaną wprowadzone zmiany zakazujące przeprowadzania konkursów tego 
rodzaju. W takim przypadku informacja o zmianach zostanie zamieszczona na internetowej 
stronie www.kingapieninska.pl oraz https://smartgym.club. 

8. Organizator ani Partner nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu wydatków i kosztów poniesionych 
przez Uczestników Konkursu i Laureata, w tym z tytułu odebrania Nagrody Głównej oraz z tytułu 
kosztów związanych z dojazdem i powrotem z obozu treningowego, o którym mowa w § 4 ust. 1 
lit. a) Regulaminu. 

9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, w szczególności dotyczących 
świadczenia usług na podstawie zakupionych karnetów, zastosowanie znajdują postanowienia 
Regulaminu Sieci Klubów Smart Gym® oraz postanowienia Regulaminu świadczenia usług drogą 
elektroniczną przez Sieć Klubów Smart Gym®, dostępnych na stronie https://smartgym.club oraz 
w placówkach Sieci Klubów. 

 


