Regulamin sprzedaży promocyjnej studia EMS TORUŃ
„3 urodziny EMS TORUŃ”
(dalej „Regulamin”)

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem sprzedaży promocyjnej „3 urodziny EMS” zwanej dalej „Promocją” jest właściciel studia
treningów indywidualnych z użyciem elektrostymulacji mięśni EMS TORUŃ frma MARIPOSSA, z siedzibą przy
ul. Studziennej 41 w Toruniu, NIP 879-208-01-53, REGON 368870486 zwana dalej „Organizatorem”.
2. Celem Promocji jest zachęcanie do regularnej aktywności w czasie wakacji w formie treningów
indywidualnych z użyciem elektrostymulacji mięśni w studio EMS TORUŃ.
3. Czas trwania Promocji obejmuje okres od 01.12. do 15.02.2021 r., z zastrzeżeniem postanowień §3, pkt. 3. i
4.
4. Promocja organizowana jest w Toruniu i obejmuje treningi prowadzone stacjonarnie w studio EMS TORUŃ.
§2 CENA PROMOCYJNA
1. Promocja obejmuje 11 treningów EMS w cenie karnetu optymalnego (8 treningów EMS) do wykorzystania w
czasie trwania Promocji, zgodnie z §1, pkt. 3.
2. Cena promocyjna wynosi 950,00 zł.
3. Cena promocyjna ważna jest dla karnetów wykupionych do 31.12.2020 r.
4. Opłata za karnet w cenie promocyjnej może być uiszczona w następujący sposób:
- w formie gotówkowej
- w formie przelewu na konto bankowe: ING 57 1050 1979 1000 0092 4968 3278
5. Ilość miejsc objętych Promocją jest ograniczona.
§3 WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Promocja przeznaczona jest dla osób zgłoszonych przed końcem ważności sprzedaży promocyjnej, zgodnie z
§1, pkt. 3.
2. Udział w Promocji i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne.
3. W czasie trwania Promocji studio EMS TORUŃ czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach wcześniej
umówionych sesji treningowych. Terminy i godziny sesji umawiane są telefonicznie, mailowo, bądź w studio
po odbytym treningu. Klient może odwołać zajęcia (SMSem lub telefonicznie) najpóźniej 24h przed
planowanym treningiem, w przeciwnym wypadku trening zostanie uznany za przeprowadzony i opłacony.
4. Karnet objęty Promocją przewidziany jest do wykorzystania w trybie dwóch treningów tygodniowo, ważny 6
tygodni od rozpoczęcia 1 sesji.
5. Niewykorzystane treningi przepadają wraz z zakończeniem czasu trwania Promocji.
6. Zapytanie mailowe, rezerwacja spotkania lub wypełnienie Karty Uczestnictwa w treningu oznacza zgodę na
przetwarzanie danych osobowych wyłącznie przez frmę MARIPOSSA (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o
ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133, poz. 883).
§4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w studio EMS TORUŃ, jak również na stronie internetowej
htps://www.emstorun.pl/.
2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez
podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników.

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z powyższym regulaminem i będę go przestrzegać.
Toruń, dnia ....................................

Podpis Klienta: ...............................................

