REGULAMIN PROMOCJI – „PIERWSZY MIESIAC ZA 1 ZŁ”

REGULATIONS OF THE PROMOTIONAL OFFER “FIRST MONTH FOR 1 ZLOTY”

Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Promocji „Pierwszy
miesiąc za 1 zł” prowadzonej przez Calypso Fitness Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie adres: ul. Puławska 427, 02-801 Warszawa, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000400719,
NIP: 525-251-96-84, o kapitale zakładowym w wysokości 158.626 zł., (opłaconym w całości), zwaną dalej Operatorem.

This Regulations defines the conditions of functioning the "First month for 1
zloty" Promotional Offer conducted by the Calypso Fitness S.A. company with
its registered office in Warsaw at ul. Puławska 427 (02-801 Warsaw), entered in
the Register of Entrepreneurs of the National Court Register kept by the District
Court for the Capital Citi of Warsaw, 13th Commercial Division of the National
Court Register under the number KRS 0000400719, NIP (taxpayer identification
number) 525-251-96-84, share capital: PLN 158.626,00 (fully paid-up) hereinafter referred to as “Operator”.

1. Na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie osoba (dalej
„Użytkownik”) zawierająca w okresie trwania Promocji wskazanym w ust. 3 z
Operatorem umowę o świadczenie usług fitness z pakietem medycznym w
wariancie FIT PLUS 365 – umowa na czas oznaczony 12 miesięcy (dalej
„Umowa”), określonym w REGULAMINIE USŁUG – KARENT FITNESS WRAZ Z
PAKIETEM MEDYCZNYM, otrzymuje promocyjną cenę karnetu w wysokości
1 zł (słownie: jeden złoty) w pierwszym pełnym miesiącu obowiązywania
Umowy (dalej „Okres Promocyjny”).

1. Under the conditions set forth in these Regulations the person (hereinafter referred to as: the User) concluding with the Operator, during the period
indicated in section 3, the agreement for fitness services with a medical
package FIT PLUS 365 – agreement for the specified period of 12 calendar
months (hereinafter referred to as: Agreement), specified in Fitness Pass With
A Medical Package Service Regulations, receives the promotional price of
the club pass in the amount of 1 PLN (one zloty) in the first comprehensive
month of the Agreement (hereinafter referred to as: Promotional Period).

2. Na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie Użytkownik, który
zawrze Umowę dla jednego z poniższych obiektów fitness:
1) Calypso Fitness Rzeszów Hetmańska,
2) Calypso Fitness Rzeszów Krakowska,
3) Calypso Fitness Mielec Navigator,
otrzymuje dodatkowo - obok obniżonej ceny karnetu, o której mowa w
ust. 1 powyżej - zwolnienie z jednorazowej opłaty wpisowej.

2. Upon the terms and conditions specified in these Regulations the User
concluding the Agreement for one of the following fitness facility:
1) Calypso Fitness Rzeszów Hetmańska,
2) Calypso Fitness Rzeszów Krakowska,
3) Calypso Fitness Mielec Navigator,
also receives – next to promotional price of the club pass, referred to in
section 1 above, an exemption from one-time entry fee.

3. Promocja obowiązuje od dnia 15.01.2018 r. do odwołania przez Operatora.

3. The Promotional Fffer is valid from January 15, 2018 until recalled by the
Operator.

4. W kolejnych miesiącach trwania Umowy, po upływie Okresu Promocyjnego, o którym mowa w ust. 1, Użytkownik jest zobowiązany do uiszczania
miesięcznych opłat za karnet w pełnej wysokości.

4. In the following months of the Agreement, after the end of the Promotional Period referred to in section 1, the User is obliged to pay monthly fees for
the club pass in full amount.

5. Promocja nie podlega łączeniu z innymi promocjami i zniżkami oferowanymi przez Operatora.

5. The Promotional Offer can not be combined with other promotions and
discounts offered by the Operator.

6. Niniejsza Promocja obowiązuje wyłącznie w obiektach fitness, wskazanych na Stronie Internetowej, z wyłączeniem obiektów w Piotrkowie
Trybunalskim oraz w Elblągu.

6. The Promotional Offer applies only to the fitness facilities indicated on the
Website, excluding facilities in Piotrków Trybunalski and Elbląg.

7. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie odpowiednie
zastosowanie znajdują:
1) REGULAMIN USŁUG – KARENT FITNESS WRAZ Z PAKIETEM MEDYCZNYM,
2) REGULAMIN STREFY KLIENTA CALYPSO FITNESS.

7. In the scope not governed herein, will apply correspondingly:
1) Fitness Pass With a Medical Package – Service Regulations
2) Calypso Fitness Customer Zone Terms & Conditions

8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.01.2018 r.

8. These Regulations take effect on January 15, 2018.

