Warszawa, 25.09.2020
REGULAMIN AKCJI NARODOWY TYDZIEŃ FITNESS

Regulamin i program akcji Narodowy Tydzień Fitness

1.
Wydarzenie “Narodowy Tydzień Fitness”, zwane dalej NTF jest organizowane przez Polską
Federację Fitness zarejestrowana w Warszawie, z siedzibą przy ul. Stawki 3a, kod pocztowy
00-193, jako związek pracodawców i przedsiębiorców. KRS 0000846281, NIP 5252826966 REGON
386377961., zwaną dalej PFF, która jednocześnie jest właścicielem praw do tego wydarzenia.
2. W akcji po stronie obiektów mogą uczestniczyć obiekty które spełnią kryteria obiektu
sportowego. Przykładowa lista obiektów, które mogą dołączyć do wydarzenia:
- kluby fitness
- siłownie
- studia EMS
- studia fitness
- szkoły tańca
- szkoły sztuk walki
- ścianki wspinaczkowe
- boxy crossfit
- szkoły POLE DANCE
- i inne
3. Wszystkie formularze zgłoszenia do konkursu w każdej kategorii muszą być zgłoszone przez
osobę decyzyjną reprezentującą dany podmiot.
4. Zgłoszenia obiektów można składać do godz. 23:59 do dnia 12.10.2020. PFF, jako
organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia tego terminu.
5. Zgłoszenia należy przesyłać na adres zapisy@narodowytydzienfitness.pl, najlepiej jedno
zgłoszenie w jednej wiadomości e-mail. Nieprzestrzeganie tych wymagań może spowodować
odrzucenie zgłoszenia. Zgłoszenia można wysyłać również przez formularz kontaktowy pod
adresem: https://narodowytydzienfitness.pl/zglos-klub/
6. Zgłaszającego swój obiekt, obowiązuje opłata wpisowa w wysokości 50.00 zł. za każdy
zgłoszony obiekt. Jeśli obiekt lub podmiot jest członkiem PFF oraz posiada opłacone
członkostwo, jest zwolniony z w/w opłaty. W innym przypadku zgłaszający może dołączyć do
organizacji PFF. W przypadku braku aktywnego członkostwa zobowiązany jest uiścić w/w
opłatę na wskazany nr. konta:

Santander Bank Polska: 61 1090 1694 0000 0001 4684 2805
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7. Po dokonaniu płatności PFF jest zobowiązana wystawić fakturę potwierdzającą przyjęcie
płatności.
8. Wszelkie opłaty wpisowe będą przeznaczone na działania marketingowe mające na celu
promowanie wydarzenia NTF.
9. PFF nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia wysłane, ale z jakiegokolwiek powodu nie
otrzymane przed upływem terminu składania wniosków, wskazanego w pkt 8. Potwierdzenie
wysyłki nie stanowi potwierdzenia odbioru formularza zgłoszenia. PFF potwierdzi wszystkie
otrzymane zgłoszenia odpowiadając na wiadomości, w których zgłoszenia te są zawarte.
10. PFF nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane lub poniesione
przez któregokolwiek z uczestników lub osoby trzecie w wyniku realizacji lub podczas
realizacji działań związanych z tym akcją NTF.
11. Wszystkie kluby i obiekty, które zgłoszą się do akcji zobowiązują się do udostępnienia
świadczonych przez nie usług w dniach 19.10.2020 - 26.10.2020 całkowicie bezpłatnie dla
osób, które obecnie nie mają aktywnych członkostw, karnetów bądź innych opłaconych przed
datą rozpoczęcia akcji NTF możliwości wstępu do obiektu.
12. PFF w ramach NTF zapewni wszystkich zgłoszonych odpowiednie materiały graficzne
przygotowane do druku w celu jednolitej identyfikacji wizualnej w ramach promocji akcji.
13. Wszystkie obiekty zgłoszone do akcji zobowiązane są do umieszczenia oraz opublikowania
wszelkich materiałów graficznych wskazanych przez PFF w ramach NTF na swoich kanałach
przekazu, takich jak: Strona w serwisie Facebook, Strona w serwisie Instagram, strona
główna obiektu biorącego udział w akcji.
14. PFF zastrzega sobie prawo do wykluczenia obiektów z akcji NTF, w przypadku, gdy te nie
zastosują się do zaleceń w ramach niniejszego regulaminu, terminu publikacji materiałów
marketingowych, ingerencji w materiały graficzne bez wcześniejszego powiadomienia oraz
zgody ze strony PFF na ew. ingerencje w w/w materiały.
15. Wszystkie kluby i obiekty wymagające wcześniejszej rezerwacji w celu skorzystania z zajęć,
będą posiadały odpowiednie oznaczenie na liście klubów i obiektów uczestniczących w NTF.
16. Każdy klub / obiekt zgłoszony do akcji ma prawo do odmówienia wstępu uczestnikom
programu NTF w przypadku rażącego naruszenia regulaminu klubu, niespełnienia wymogów
sanitarnych przez uczestnika, brak wolnych miejsc na danych zajęciach bądź całym obiekcie,
braku możliwości zachowaniu dystansu fizycznego w przypadku zbyt dużej ilości osob
przebywających w obiekcie / klubie w tym samym momencie.
17. Każdy klub / obiekt zgłoszony do akcji ma prawo ograniczyć wedle uznania korzystanie ze
swojego obiektu / obiektów przez uczestników programu NTF w ramach Vouchera NTF.
Wymagane jest wówczas powiadomienie o tym organizatora, tj. PFF w formie elektronicznej
na adres mailowy zapisy@narodowytydzienfitness.pl, nie później niż do dnia 15.10.2020 r.
18. Każdy uczestnik NTF, zwany dalej klientem, będzie miał możliwość weryfikacji klubów i
obiektów, które dołączyły do akcji, na oficjalnej stronie NTF, znajdującej się pod adresem
www.narodowytydzienfitness.pl
19. W przypadku chęci dołączenia klient będzie miał możliwość wygenerowania specjalnego
Vouchera, w formie do druku oraz w formie online [wersja na urządzenia mobilne]. Niniejszy
Voucher upoważnia klienta do skorzystania z wybranego obiektu, który znajduje się w bazie
NTF oraz oficjalnie dołączył do akcji, w dniach 19.10.2020 - 26.10.2020 r.
20. Każdy klient posiadający Voucher NTF, jest zobowiązany do akceptacji regulaminu obiektu
oraz klubu, z którego chce skorzystać w ramach akcji. W przypadku braku akceptacji ze
strony klienta, każdy Klub lub Obiekt uczestniczący w akcji NTF ma prawo do odmowy
zrealizowania Vouchera NTF w takim przypadku.
21. Każdy klient, jeśli jest już aktywnym i opłaconym członkiem danego klubu / obiektu, nie jest
uprawniony do wykorzystania w tymże obiekcie Voucheru NTF uprawniającego do
bezpłatnego korzystania z usług danego obiektu / klubu w ramach akcji NTF, szczególnie w
sposób i zakres wykraczający poza zakres jego obecnego członkostwa.
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22. Każdy klub lub obiekt uczestniczący w akcji NTF jest zobowiązany do przestrzegania
wszelkich wytycznych sanitarnych wyznaczonych przez Główny Inspektorat Sanitarny.
23. Każdy klub lub obiekt uczestniczący w akcji NTF zobowiązuje się do zachowania wszelkich
norm bezpieczeństwa oraz profesjonalnej obsługi w ramach świadczonych usług dla
wszystkich klientów posiadających Vouchery NTF.
24. Każdy klub obiekt uczestniczący w akcji NTF zobowiązany jest do przedstawienia
szczegółowego raportu podsumowującego jego udział w NTF. Wszelkie wymagane dane
zostaną przedstawione przez organizatora [PFF] drogą mailową, wraz z niniejszym
regulaminem
25. Wszelkie pytania, zażalenia oraz inne kwestie wymagające uwagi i działań ze strony
organizatora, prosimy kierować na adres: kontakt@polskafederacjafitness.pl lub telefonicznie
pod numerem telefonu: +48 698 111 545
26. Adres do korespondencji:
Polska Federacja Fitness Związek Pracodawców
ul. Stawki 3a, 00-193, Warszawa.
Zastrzeżenie praw
Zgłoszenie udziału w akcji oznacza akceptację niniejszego regulaminu akcji oraz warunków
oświadczenia dotyczącego prywatności.
PFF zastrzega sobie prawo do zmiany lub modyfikacji niniejszego regulaminu akcji oraz warunków
oświadczenia dotyczącego prywatności w dowolnym czasie, a także zobowiązuje się do ich
aktualizacji na stronie internetowej akcji i do informowania wnioskodawców o wprowadzonych
zmianach.
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PODPIS ZGŁASZAJĄCEGO

PODPIS ORGANIZATORA
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