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Regulamin Promocji „Studencka Promka” 

 

1. Niniejszy regulamin określa warunki Promocji „Studencka Promka” (dalej jako: "Promocja") oferowanej przez 
Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie przy Placu Europejskim 2 (00-844 Warszawa), wpisaną do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w 
Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000370919, 
posiadającą numer NIP: 8361676510 oraz numer REGON: 750721670, kapitał zakładowy: 2.894.287,00 zł, w 
pełni opłacony, prowadzącą działalność w zakresie świadczenia usług fitness w ramach Benefit Systems S.A. 
Oddział Fitness w Warszawie przy Placu Europejskim 3 (00-844 Warszawa), NIP: 8361676510, w ramach sieci 
fitness klubów prowadzonych pod marką FITNESS ACEDEMY (dalej: "MY FITNESS PLACE", „Organizator”). 

2. W ramach Promocji, My Fitness Place oferuje możliwość zakupu Karnetu BASIC 6M STUDENT (dalej: „Karnet 
BASIC 6M STUDENT”).  

3. Karnet BASIC 6M STUDENT przeznaczony jest dla uczniów oraz studentów do ukończenia 26 roku życia.  
4. Zakup Karnetu BASIC 6M STUDENT wymaga posiadania dokumentu, potwierdzającego prawo do jego nabycia 

(ważna legitymacja szkolna lub studencka). 
5. Karnet BASIC 6M STUDENT uprawnia do korzystania z dostępnej w Klubie siłowni, basenów (dotyczy wyłącznie 

wybranych Klubów, w których dostępny jest basen) oraz zajęć grupowych w godzinach otwarcia Klubu. 
6. Cena za Karnet BASIC 6M STUDENT wynosi 298 zł, z zastrzeżeniem pkt 7 poniżej. 
7. Płatność za Karnet BASIC 6M STUDENT odbywa się w dwóch ratach, online przy zakupie Karnetu przez Internet 

lub z góry gotówką lub kartą w recepcji Klubu. Raty są płatne: 
a) pierwsza rata w wysokości 149 zł, płatna przy zakupie Karnetu,  
b) druga rata w wysokości 149 zł, płatna po upływie 2 pierwszych miesięcy liczonych od dnia aktywacji Karnetu. 

8. Karnet BASIC 6M STUDENT to umowa zawarta na czas określony 6 miesięcy od dnia aktywacji Karnetu, z 
możliwością jej wcześniejszego wypowiedzenia przez każdą ze Stron z zachowaniem 1-miesięcznego okresu 
wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec kolejnego miesiąca obowiązywania umowy; przy czym prawo do złożenia 
oświadczenia o wypowiedzeniu nie przysługuje żadnej ze Stron w okresie pierwszych dwóch miesięcy 
obowiązywania umowy. 

9. W przypadku skorzystania z prawa do wypowiedzenia przez którąkolwiek ze Stron, My Fitness Place zwraca 
uiszczoną opłatę proporcjonalnie za niewykorzystane pełne miesiące, przy czym, jeżeli z prawa do 
wypowiedzenia skorzystał Członek Klubu lub wypowiedzenie umowy nastąpiło przez My Fitness Place, jednak z 
winy Członka Klubu, zwracana opłata za niewykorzystane miesiące pomniejszona jest o wartość udzielonego 
Rabatu, o którym mowa w punkcie 10. 

10. Dokonując zakupu Karnetu BASIC 6M STUDENT, Członek Klubu otrzymuje rabat na usługę dostępu do Klubów 
My Fitness Place, wynikający z zawarcia umowy na okres 6 miesięcy, względem regularnych cen tych usług, 
których podstawą jest cena za KARNET FLEXI STUDENT/UCZEŃ Wysokość rabatu stanowi iloczyn pełnych 
miesięcy faktycznego obowiązywania umowy oraz różnicy pomiędzy regularną ceną usług przewidzianą w 
Cenniku za KARNET FLEXI STUDENT/UCZEŃ a miesięczną ratą za Karnet BASIC 6M STUDENT (tj.: liczba pełnych 
miesięcy korzystania z Karnetu x [cena za KARNET FLEXI STUDENT/UCZEŃ - wartość raty za pełny okres 
rozliczeniowy]) – dalej jako „Rabat”. 

11. W przypadku wypowiedzenia przez Członka Klubu umowy przed upływem 6 miesięcy od dnia jej aktywacji 
Członek Klubu zobowiązany będzie do zapłaty kwoty udzielonego Rabatu. 

12. Karnet BASIC 6M STUDENT to Karnet ze wskazaniem Klubu Macierzystego zgodnie z postanowieniami Ogólnych 
Warunków Umowy. 

13. Przy zakupie Karnetu BASIC 6M STUDENT w ramach niniejszej Promocji nie jest pobierana Opłata Członkowska. 
14. Członek Klubu, który zakupi Karnet BASIC 6M STUDENT, może zakupić pakiet startowy, którego zawartość oraz  

cena zostały wskazane w Cenniku (dalej „Pakiet Startowy”). Dostępność Pakietów Startowych może być różna  
w poszczególnych Klubach. 

15. Członek Klubu może zakupić Pakiet Startowy: 
− w momencie zakupu Karnetu – jeżeli zakupu Karnetu dokonał w recepcji Klubu, lub 
− przy pierwszej wizycie w Klubie – jeżeli zakupu Karnetu dokonał przez Internet. 
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16. Pakiet Startowy można kupić tylko raz, tzn. że przy zakupie kolejnego dowolnego Karnetu w My Fitness Place  
Członek Klubu nie będzie mógł kupić kolejnego Pakietu Startowego. 

17. Szczegółowe informacje o Pakiecie Startowym stanowią załącznik do Oferty My Fitness Place. 
18. Dodatkowo w przypadku, gdy Karnet BASIC 6M STUDENT jest pierwszym Karnetem Członka Klubu w My 

Fitness Place, My Fitness Place oferuje Członkowi Klubu: 
a) voucher o wartości 50 zł do wykorzystania przy zakupie dowolnych produktów o wartości co najmniej  
150 zł w sklepie internetowym Yes2Move pod adresem: www.sklep.yes2move.com; regulamin  
wykorzystania voucherów stanowi załącznik do niniejszej Oferty; 
b) poradnik w postaci e-booka zawierający zbiór praktycznych informacji i wskazówek dotyczących  
zdrowego stylu życia, który zostanie przesłany na adres e-mail Członka Klubu podany w formularzu  
umowy; 
c) możliwość jednokrotnego skorzystania ze spotkania wprowadzającego, mającego na celu zapoznanie  
Członka Klubu z poszczególnymi strefami Klubu; ze spotkania wprowadzającego Członek Klubu może  
skorzystać w ciągu 30 dni od aktywacji Karnetu BASIC 6M STUDENT, po wcześniejszym uzgodnieniu  
terminu w recepcji Klubu; 
d) możliwość zakupu karnetu YES2MOVE Premium uprawniającego do korzystania z platformy  
treningowej YES2MOVE pod adresem: https://www.yes2move.com, z przedłużonym do 30 dni okresem  
próbnym umożliwiającym Członkowi Klubu wypróbowanie platformy YES2MOVE. Z 30-dniowego  
okresu próbnego na platformie YES2MOVE Członek Klubu może skorzystać niezależnie od tego, czy  
karnet YES2MOVE Premium będzie jego pierwszym karnetem uprawniającym do korzystania z  
platformy YES2MOVE. Po dokonaniu zakupu Karnetu BASIC 6M STUDENT link umożliwiający zakup  
karnetu YES2MOVE Premium z wydłużonym okresem próbnym zostanie przesłany Członkowi Klubu na  
adres e-mail podany w formularzu umowy. Link będzie aktywny przez 30 dni od dnia przesłania go  
Członkowi Klubu. Dostęp do platformy YES2MOVE wymaga zarejestrowania się Członka Klubu na  
platformie oraz zaakceptowania Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem  
serwisu internetowego www.yes2move.com. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Ofercie, w  
zakresie usługi dostępu do platformy YES2MOVE zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu  
świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego www.yes2move.com 
dostępny na stronie https://www.yes2move.com. 

19. Niniejsza Promocja obowiązuje od dnia 1 września 2021 r. do odwołania.  
20. Aktywacja Karnetu zakupionego w ramach niniejszej Promocji może odbyć się najpóźniej w ciągu 30 dni od daty 

zakupu.  
21. Z Promocji można skorzystać, kupując Karnet w dowolnym Klubie prowadzonym pod marką My Fitness Place 

lub poprzez wypełnienie formularza online na stronie internetowej za pośrednictwem serwisu 
www.myfitnessplace.pl.  

22. Promocja nie łączy się z promocją „-20% taniej online!” oferowaną przez My Fitness Place. 
23. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem odpowiednie zastosowanie znajdują postanowienia 

Ogólnych Warunków Umowy sieci fitness My Fitness Place oraz Regulamin sieci fitness My Fitness Place 
dostępne w recepcji Klubów My Fitness Place oraz na www.myfitnessplace.pl. 
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