REGULAMIN PROMOCJI „Karnet trenerski za 1 zł”
I.

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji „Karnet trenerski za 1
zł” (zwanej dalej „Promocją”).
2. Promocja jest organizowana na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez Well Fitness
sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Jana Długosza 74, 51-162 Wrocław,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000388795, NIP
6912483942, zwaną dalej „Organizatorem”.
3. Regulamin Promocji dostępny jest w każdym Klubie Well Fitness, którego dotyczy
Promocja oraz na www.wellfitness/pl.
4. Promocja adresowana jest do trenerów personalnych prowadzących działalność
gospodarczą zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej RP.
II.

Czas trwania oraz zasady promocji

1. Trenerzy personalni, którzy nawiążą z Well Fitness współpracę w ramach prowadzonej
przez siebie działalności gospodarczej, uprawnieni będą do skorzystania z promocyjnej
opłaty ryczałtowej za korzystanie z infrastruktury danego klubu, należącego do sieci
Well Fitness.
2. Promocyjna opłata ryczałtowa wynosi 1 zł brutto i dotyczy października 2021r. W
przypadku podjęcia współpracy w terminie późniejszym niż początek października
2021r., okres za który obowiązuje opłata promocyjna nie zostaje wydłużony i kończy
się 31 października 2021 r.
3. Warunkiem skorzystania z Promocji jest nawiązanie współpracy z Well Fitness w
okresie od 1 do 31 października, przy czym współpraca musi trwać do 31 stycznia 2022
r.
4. Poprzez nawiązanie współpracy rozumie się uzgodnienie warunków współpracy oraz
podpisanie umowy pomiędzy trenerem oraz Well Fitness.
5. W przypadku wypowiedzenia przez trenera umowy współpracy (niezależnie od
przyczyn), albo wypowiedzenia umowy przez Well Fitness z przyczyn zawinionych
przez trenera, ze skutkiem na dzień przypadający przed 31 stycznia 2022 r., trener
zobowiązany jest do zwrotu różnicy pomiędzy opłatą ryczałtową za korzystanie z
infrastruktury klubu w wysokości obowiązującej poza promocją oraz w wysokości
promocyjnej, określonej w pkt II. 1.
6. W przypadku konieczności zamknięcia klubu wynikającej z sytuacji epidemiologicznej
związanej z zachorowaniami na COVID-19:
a) w okresie trwania opłaty promocyjnej, o której mowa w pkt II.2. okres ten lub jego
niewykorzystana część zostają zawieszone i podlegają wznowieniu po otwarciu
klubów fitness;
b) po zakończeniu okresu za który obowiązuje opłata promocyjna, wymaganego dla
skorzystania z promocji (tj. od 1 listopada 2021 do 31 stycznia 2022r.), współpraca
zostaje zawieszona i podlega wznowieniu po otwarciu klubów. Łączny okres
współpracy wraz z okresem promocyjnym musi wynosić 4 miesiące.
7. Wysokość opłaty ryczałtowej za korzystanie z infrastruktury klubów Well Fitness może
się różnić w zależności od klubu z którym nawiązywana jest współpraca. Szczegółowe
informacje na temat wysokości opłaty ryczałtowej można uzyskać u osób wskazanych
w pkt. III. 5.
8. Niezależnie od pozostałych postanowień Regulaminu, warunkiem nawiązania
współpracy jest udokumentowane posiadanie kwalifikacji do prowadzenia działalności
trenera, polegającej m.in. na:

a)
b)
c)

prowadzeniu zajęć rekreacji ruchowej – zajęć grupowych oraz/lub treningów
personalnych, dobranych do indywidualnych potrzeb ćwiczącego,
opracowywaniu treningów dla indywidualnych osób oraz/lub zajęć grupowych,
czuwaniu nad bezpieczeństwem klientów podczas zajęć grupowych lub/oraz
treningów personalnych oraz prawidłowością zajęć ruchowych, wykonywanych
przez osoby niezwiązane ze sportem zawodowo.
III.

Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
2. Skorzystanie z promocji wymaga uzgodnienia oraz zawarcia umowy współpracy
pomiędzy Well Fitness oraz trenerem z uwzględnieniem wymagań zawartych w
niniejszym Regulaminie.
3. Liczba umów, które mogą być zawarte zgodnie z Regulaminem na promocyjnych
warunkach, jest ograniczona.
4. Well Fitness zastrzega prawo odmowy nawiązania współpracy z danym trenerem, w
szczególności w przypadkach nie posiadania odpowiednich kompetencji, o których
mowa w pkt. II.7.
5. W sprawie szczegółów dotyczących współpracy należy się kontaktować z recepcją lub
managerem danego klubu. Dane kontaktowe dostępne są na stronie internetowej
wskazane w pkt I.3.

