
REGULAMIN KONKURSU 
„90 DAYS CHALLENGE Magic - Gym” 

(„Regulamin”) 

§ 1 
 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem  konkursu „90 DAYS CHALLENGE Magic Gym”, zwanej dalej „Konkursem”, 
jest „PROFAKTOR” spółka jawna z siedzibą w Białymstoku, Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 
8b, 15 - 111 Białystok,  zwana dalej „Organizatorem”. 

2. Celem Konkursu jest promocja zdrowego trybu życia, przygotowania formy na lato, wspierania 
zdrowego trybu życia, a także reklama lokalu Organizatora oraz sprzedaż usług oferowanych w 
siedzibie klubu, których szczegółowy opis znajduje się na stronie internetowej www.magic-gym.pl 
oraz poniżej.  

§ 2 
CZAS TRWANIA KONKURSU 

1. Konkursu trwa od 1 kwietnia 2022 r. do 25 czerwca 2022 r. do godz. 24:00 z tym, że okres 
sprzedaży Produktów lub Usług, tj. okres, w którym zakup Produktów lub Usługi umożliwia 
wzięcie udziału w Konkursie, zapisy rozpoczynają się od 8 marca 2022 i trwają do 31 marca 2022 r. 

§ 3 
 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być wyłącznie osoba fizyczna, która 
ukończyła 18 rok życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która jako konsument - w rozumieniu art. 221 kodeksu 
cywilnego - zakupi przynajmniej jeden zestaw - karnet wspomagający w promocyjnej cenie w 
Magic Gym Fitness & Wellness i ma aktywny karnet w Magic Gym Fitness & Wellness oraz 
kartę członkowską. 

2. Warunkami udziału w Konkursie są: 
a) zakup co najmniej jednego Produktu (zwanego dalej: ,,karnet wspomagający”) w promocyjnej 

cenie, w okresie od 8 marca 2022 r. do 31 marca 2022 r.  z pośród:  
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I. ENDERMOLOGIA 10 zabiegów + kostium w cenie 1100 zł (zamiast 1300 zł),  
II. KRIOKOMORA 10 wejść w cenie 500 zł + 1 wejście GRATIS,  
III. SPM 10 zabiegów w cenie 750 zł (zamiast 900 zł).  

b) posiadanie karty członkowskiej Magic Gym Fitness & Wellness, 

c) posiadanie aktywnego karnetu Magic Gym Fitness & Wellness lub zakupienie go w terminie do 
dnia 31 marca 2022 roku, 

d) zgłoszenie Uczestnika następuje z chwilą zadeklarowania chęci wzięcia udziału w 
KONKURSIE można to zrobić osobiście w Recepcji Klubu oraz spełnienie  łącznie warunków 
opisanych w § 3 pkt 1 i pkt 2 lit. a) - c), 

e) konieczny jest osobisty udział w treningach jednej z grup stworzonych w Konkursie, szczegółu 
w załączniku do Regulaminu, 

f) finał konkursu, w tym trening na świeżym powietrzu i losowaniu nagród odbędzie się w dniu 
25 czerwca 2022 roku godz. 12:00 w Parku Militarnym przy ul. Węglowej w Białymstoku 
należącym do Muzeum Wojska Polskiego, godzina rozpoczęcia może ulec zmianie, 

g) w przypadku nieobecności właściciela losu podczas losowania dnia 25 czerwca 2022 roku, 
nagroda będzie do odbioru w Recepcji Klubu przez kolejne 7 dni, 

h) każda nagroda podlega oddzielnemu losowaniu,  

4. Dokonanie Zgłoszenia stanowi dowód akceptacji przez Uczestnika warunków Regulaminu w 
całości. W Konkursie uczestniczą prawidłowe Zgłoszenia dokonane zgodnie z Regulaminem. 

5. Ilość miejsc jest ograniczona, kolejność zgłoszeń ma znaczenie. W przypadku przekroczenia 
liczby miejsc Organizator może odmówić wpisu na listę Uczestników.  

§ 4 
 OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW 

1. Poddanie się analizie składu ciała przed rozpoczęciem Konkursu oraz w ostatnim dniu jego 
trwania oraz wyrażenie zgody na udostępniania analizy w celu rozstrzygnięcia Konkursu. 

2. Każdy Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na publikacje swojego wizerunku w związku z 
Wydarzeniem, a także wykorzystaniem jego wizerunku w celach promocyjnych Organizatora.  
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3. Uczestnik zobowiązuje się do podania aktualnych danych kontaktowych (mail i nr telefonu), 
celem sprawnego kontaktu pracowników Organizatora i sprawnej organizacji Konkursu. 

§5 
NAGRODY 

1. W Konkursie zostaną przyznane nagrody członkom zwycięskiej drużyny. 

2.  Nagrody będą się różnić, a celem wybrania Nagrody Uczestnikowi zwycięskiej drużyny zostanie 
przeprowadzone losowanie. 

3. Łączna suma nagród dla zwycięskiej drużyny będzie oscylowała w granicach 5 tysięcy złotych i 
ufundowana będzie przez partnerów Organizatora i samego Organizatora. 

§ 6 
ZASADY PRZYZNAWANIA I SPOSÓB WYDANIA NAGRÓD W LOTERII 

1.Nagrody są przyznawane w drodze losowań. Losowania Nagród są przeprowadzane na zasadach 
określonych w Regulaminie. 

2. Losowania Nagród odbędzie się podczas finałowego treningu w dniu 25 czerwca 2022 roku 
godz. 12:00 w Parku Militarnym przy ul. Węglowej w Białymstoku należącym do Muzeum Wojska 
Polskiego, godzina rozpoczęcia może ulec zmianie, 

3. Uczestnicy, którzy będą w zwycięskiej drużynie zostają wylosowani w sposób opisany w 
niniejszym paragrafie, są Laureatami Nagród, uprawnionymi do otrzymania Nagród pod 
warunkiem spełnienia wymogów Regulaminu, 

4. Jeden Uczestnik może uzyskać prawo do nie więcej niż jednej Nagrody, 

6. Wszystkie Nagrody w Konkursie będą wydane najpóźniej do dnia 2 lipca 2022 r. 

7. Lista Laureatów Nagród będzie obwieszczona bezpośrednio po losowaniu - ustnie, a także 
zawarta w protokole losowania nagród.  

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody z przyczyn 
leżących po stronie Laureata Nagrody, a w szczególności w przypadku nieobecności podczas 
losowania, zmiany danych Laureata Nagrody, o której Organizator nie został poinformowany lub w 
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przypadku niespełnienia przez Laureata Nagrody warunków wydania Nagrody, o których mowa w 
Regulaminie. W takim przypadku Nagroda przechodzi na rzecz Organizatora. 

§ 7 
 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników i Laureatów Konkursu jest Organizator 
zgodnie z Regulaminem klubu i polityką prywatności, a także klauzulą RODO Magic Gim Fitness 
& Wellness. 

§ 8 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Zasady przeprowadzenia Konkursu określa niniejszy Regulamin. Wszelkie informacje o 
Konkursie dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny. W kwestiach 
nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o 
ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1781), a także inne przepisy obowiązującego 
prawa. 

2. Niniejszy Regulamin Loterii dostępny jest dla Uczestników na stronie internetowej www.magic-
gym.pl oraz w siedzibie Organizatora. 

3. W sprawach bieżących dotyczących Konkursu Organizator przewidział możliwość kontaktu za 
pomocą skrzynki kontaktowej silownia@magic-gym.pl 

4. Załącznik nr 1 ,,opis wydarzenia” stanowi integralny element Regulaminu i Uczestnik oświadcza, 
że zapoznał się z jego treści oraz wyraża zgodę na zawarte w nim postanowienia. 

Załączniki: 

- załącznik nr 1 ,,opis wydarzenia”
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