
 
 

BENEFIT SYSTEMS S.A., PLAC EUROPEJSKI 2, 00-844 WARSZAWA, SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRS  

KRS 0000370919, NIP 836-167-65-10, BDO 000558784, KAPITAŁ ZAKŁADOWY 2 933 542,00 ZŁ W PEŁNI OPŁACONY, PROWADZĄCA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE 

ŚWIADCZENIA USŁUG FITNESS W RAMACH BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ FITNESS W WARSZAWIE, ADRES DO DORĘCZEŃ: PLAC EUROPEJSKI 3, 00-

844 WARSZAWA 

 

WARUNKI PROMOCJI „GRATYFITAKCJA” 

1. Niniejszy regulamin (dalej: "Regulamin") określa warunki promocji „Gratyfitakcja” (dalej: "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 NIP: 8361676510, REGON: 750721670, BDO: 
000558784, kapitał zakładowy: 2.933.542,00 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 My Fitness Place (dalej: „My Fitness Place”). 

2. W ramach Promocji każda pełnoletnia osoba posiadająca Konto Klienta, która w okresie trwania 
Promocji w ciągu miesiąca odbędzie co najmniej 12 wizyt w Klubach My Fitness Place na podstawie 
karty MultiSport, FitProfit, FitSport  lub dowolnego Karnetu na czas nieokreślony lub na czas określony 
nie krótszy niż 6 miesięcy, uprawniającego do korzystania z siłowni, zajęć fitness lub pływalni w Klubach 
My Fitness Place, otrzyma 1 imienny voucher. 

3. Członek Klubu posiadający Karnet na czas określony lub nieokreślony, po spełnieniu warunków 
Promocji, może otrzymać voucher uprawniający do:  

a)  (i) otrzymania zniżki w wysokości 25 zł brutto na kolejny nieopłacony okres rozliczeniowy 
posiadanego Karnetu lub na pierwszy pełny okres rozliczeniowy nowego Karnetu oraz (ii) 
zakupów w barze Klubu My Fitness Place o wartości 25 zł brutto albo 

b) zakupów w barze Klubu My Fitness Place o wartości 50 zł brutto. 
4. Osoba korzystająca z Klubów My Fitness Place na podstawie karty MultiSport, FitProfit lub FitSport, po 

spełnieniu warunków Promocji, może otrzymać voucher uprawniający do zakupów w barze Klubu My 
Fitness Place o wartości 50 zł brutto. 

5. Każda wizyta w Klubie w ramach Promocji musi zostać potwierdzona pieczątką (dalej: „Gratka”) na tej 
samej imiennej karcie Promocji (dalej: „Karta Gry”) Członka Klubu. W ciągu jednego dnia można 
otrzymać tylko 1 Gratkę niezależnie od liczby wizyt w Klubie.  

6. W celu odbioru vouchera należy w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od upływu miesięcznego 
terminu na zbieranie Gratek, o którym mowa w pkt 2 powyżej, okazać w recepcji dowolnego Klubu  
My Fitness Place imienną Kartę Gry. 

7. Voucher jest ważny przez miesiąc od dnia jego wydania. Data ważności vouchera jest wskazana  
na voucherze. Po upływie tego terminu voucher traci ważność i jego realizacja jest niemożliwa. 

8. W celu realizacji vouchera, Członek Klubu zobowiązany jest okazać voucher w recepcji Klubu. 
9. W celu dokonania zakupów w barze Klubu My Fitness Place, voucher może być wykorzystany 

wielokrotnie,  
do wyczerpania wskazanej na voucherze wartości, przy czym płatność voucherem nie podlega łączeniu 
z inną formą zapłaty (gotówka, karta bankowa, itp.). 

10. Nadwyżka niewykorzystanych środków z vouchera nie podlega zwrotowi. 
11. Wskazane na voucherze kwota zniżki oraz kwota do wykorzystania na zakupy w barze nie podlegają 

wymianie na gotówkę. 
12. Promocja może łączyć się  z innymi promocjami oferowanymi przez My Fitness Place, z zastrzeżeniem, 

że zniżka, o której mowa w pkt 3 ppkt a) powyżej przysługuje na okres rozliczeniowy nieobjęty zniżką 
wynikającą z innej Promocji oferowanej przez My Fitness Place. 

13. Niniejsza Promocja obowiązuje od 6 czerwca 2022 r. do odwołania. 
14. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują postanowienia 

Ogólnych Warunków Umowy, Regulaminu sieci fitness klubów My Fitness Place oraz Regulaminu 
świadczenia usług drogą elektroniczną, dostępne w recepcji każdego z Klubów i zamieszczone  
na stronie internetowej www.myfitnessplace.pl. 


