
 

Regulamin programu motywacyjnego  

‘AKCJA AKTYWIZACJA‘ 

 

§1 Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) jest regulaminem programu motywacyjnego  

‘AKCJA AKTYWIZACJA ‘ (zwanego dalej "Programem"). 

2. Organizatorem Programu jest Fitness Club Sylwetka z siedzibą pod adresem: ul. Wilczyńskiego 8, 10-686 Olsztyn, zwaną 

dalej  „Organizator”. 

3. Program i przyjmowanie zgłoszeń będzie trwać od 1.04.2016 roku do 30.04.2016 roku włącznie. 

4. Spośród wszystkich najbardziej aktywnych Członków Klubu i Użytkowników kart Programów Partnerskich (Benefit, 

FitProfit, OkSystem) zostaną wyłonieni Zwycięzcy nagród.  

5. W okresie przyjmowania zgłoszeń oraz w czasie trwania akcji nastąpi każdorazowo odnotowanie obecności  

w Formularzu zgłoszeniowym przez Uczestnika w asyście Instruktora/Recepcjonistki. 

6. Uczestnicy aktywni przez co najmniej 25 dni mają zagwarantowany pakiet nagród: 

- karnet Sylwetka Day 4  

- 4 zaproszenia na masaż Rollen Lux  

- trening personalny 

- zestaw kosmetyków  

- 10 minut solarium 

- 2 zaproszenia na saunę 

- 2 zaproszenia na kawę 

- 2 zaproszenia na koktajl proteinowy 

7. Uczestnicy aktywni przez co najmniej 20 dni mają zagwarantowany pakiet nagród: 

- 2 zaproszenia na masaż Rollen Lux  

- 2 zaproszenia na saunę 

- trening personalny 

- zestaw kosmetyków  

- 10 minut solarium 

- 2 zaproszenia na kawę 

- 2 zaproszenia na koktajl proteinowy 

8. Uczestnicy programu mają także możliwość wygrania drogą losowania nagród: 

 - 5 zabiegów endermologii masażu podciśnieniowego  

- zabieg medycyny estetycznej ‘wampirzy lifting’  

- treningi personalne 

- koszulki i ręczniki treningowe 

- całodzienny catering dietetyczny 

- zestawy kosmetyków 

- masaże Rollen Lux 

9. Sponsorami nagród są Fitness club Sylwetka, DIVA Studio Spa, Doktor Fit Daniel Czerwiński, LightBox Sp. z o.o, Trener 

personalny Robert Herman, Trener osobisty Krzysztof Gorszuk, Samorząd Studencki UWM, Ziaja Sp. z o.o. 

10. Losowanie i wręczanie gwarantowanych nagród nagród nastąpi 4.05.2016 roku. 

                                                         



 

 

 §2 Uczestnictwo w Programie 

 

Uczestnikiem Programu może być osoba pełnoletnia, która nie ma przeciwskazań zdrowotnych do udziału w nim. 

 

 §3 Zasady uczestnictwa w Programie 

 

1. Aby wziąć udział w Programie należy: 

- wypełnić formularz zgłoszeniowy i odnotowywać aktywność w asyście Instruktora/Recepcjonistki 

- posiadać (w okresie trwania programu) ważny karnet wstępu lub być Użytkownikiem kart Programów Partnerskich  

(Benefit Multisport Plus, FitProfit, OkSystem). 

 2. Zgłoszenie do Programu oznacza przyjęcie przez Uczestnika warunków niniejszego Regulaminu, który jest jedynym 

dokumentem i źródłem zasad Programu. 

 

§4 Zasady otrzymania nagrody 

 

1. Nagrodę otrzyma osoba, która spełnia warunki Regulaminu. 

2. Nie jest możliwa zamiana nagrody na ekwiwalent pieniężny. 

 

  

§ 5 Postanowienia końcowe 

 

Biorąc udział w Programie uczestnik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i w pełni się z nim zgadza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         


