REGULAMIN KONKURSU
„Transformation challenge”
1.
Postanowienia ogólne
1.1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady prowadzenia konkursu
„Transformation challenge” (dalej „Konkurs”), warunki udziału w Konkursie oraz
prawa i obowiązki osób uczestniczących w Konkursie (dalej „Uczestników”).
1.2. Celem Konkursu jest wyłonienie 6 (sześciu) Uczestników (3 kobiet i 3 mężczyzn),
którzy osiągną najwyższy procent spadku wagi własnego ciała uczęszczając
w zajęciach organizowanych w studiu Orangetheory® Fitness Warszawa Mokotów
zlokalizowanym w Warszawie (02-697), przy ul. Przemysława Gintrowskiego 53
(dalej „Klub”) w czasie obowiązywania Konkursu, przy spełnieniu wszelkich
warunków określonych w Regulaminie.
1.3. Organizatorem Konkursu jest TUF Fitness spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 3A,
zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem KRS 0000729756, REGON 380064712, NIP 5252748798,
tel.: 22 398 20 53 (dalej „TUF Fitness”).
1.4. TUF Fitness jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 921 ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. – kodeks cywilny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1025, ze zm.).
1.5. Uprawnienia wynikające z udziału w Konkursie nie mogą być przeniesione na osobę
trzecią.
2.
Miejsce i czas Konkursu
2.1. Konkurs odbywa się w Klubie.
2.2. Konkurs rozpoczyna się dnia 21.01.2019 o godz. 07.00 i kończy się dnia 17.03.2019
o godz. 22.00.
3.
Zasady Konkursu
3.1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i odpłatny.
3.2. Uczestnik chcący wziąć udział w Konkursie obowiązany jest zgłosić swój udział
w Konkursie w terminie 5 (pięciu) dni od dnia rozpoczęcia Konkursu, tj. najpóźniej
dnia 26.01.2019. Po upływie 5 (pięciu) dni od dnia rozpoczęcia Konkursu nie można
zgłosić udziału w Konkursie i nie można wziąć w nim udziału.
3.3. Członkowie personelu Klubu, tj. każda osoba fizyczna zatrudniona na jakiejkolwiek
podstawie prawnej przez TUF Fitness (np. osoby zatrudnione na podstawie umowy
o pracę, umowy o dzieło, umowy zlecenia), nie mogą brać udziału w Konkursie.
3.4. Uczestnikiem Konkursu może być osoba, która w okresie obowiązywania Konkursu,
spełniła łącznie następujące warunki:
a) zapoznała się z Regulaminem oraz zaakceptowała postanowienia Regulaminu;
b) zapłaciła opłatę za udział w Konkursie w wysokości 81 zł (słownie: [osiemdziesiąt
jeden złotych brutto. Płatności można dokonać gotówką lub kartą płatniczą w kasie
studia.
c) w terminie wskazanym w pkt 3.2 Regulaminu zawarła z TUF Fitness umowę
o członkostwo uprawniającą do korzystania z usług Klubu. W przypadku zawarcia
z TUF Fitness umowy o członkostwo na poziomie Elite lub Basic, spełnienie
warunku, o którym mowa w pkt. 3.4 lit. e) Regulaminu, może wymagać
wykupienia dodatkowych odpłatnych treningów w Klubie (aktualny cennik
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uczestnictwa w zajęciach w Klubie dostępny jest w recepcji Klubu), gdyż umowa
o członkostwo na poziomie Elite oraz na poziomie Basic nie uprawnia do
uczestniczenia w nieograniczonej liczbie zajęć organizowanych w Klubie;
d) zawartą umowę o członkostwo wykonywała do dnia odebrania nagrody, o której
mowa w pkt 4 i 5, a w szczególności jej nie wypowiedziała i opłacała miesięczne
abonamenty w terminach określonych w umowie o członkostwo;
e) uczestniczyła łącznie w co najmniej 24 (dwudziestu czterech) zajęciach
organizowanych w Klubie, w tym w co najmniej 3 (trzech) zajęciach tygodniowo
(przez tydzień rozumie się okres od poniedziałku do niedzieli) – z tym
zastrzeżeniem, że w ciągu jednego dnia dany Uczestnik może uczestniczyć tylko
w jednych zajęcia (w przypadku gdy Uczestnik w danym dniu będzie uczestniczył
w większej ilości zajęć, tylko udział w jednych zajęciach zostanie uwzględniony
Uczestnikowi);
f) uczestniczyła w 3 (trzech) pomiarach wagi swojego ciała wykonanych przez
pracowników Klubu, które będą odbywać się w następujących terminach
(w godzinach otwarcia Klubu): I pomiar wagi ciała w dniach od 21.01.2019 do
26.01.2019, II pomiar wagi wykonany w dniach 18.02.2019 do 23.02.2019, III
pomiar wagi ciała wykonany w dniach 15.03.2019 do 17.03.2019. Poszczególne
pomiary wagi będą odnotowywane w systemie, na koncie Uczestnika. Podczas
każdego z pomiarów Uczestnik jest obowiązany być ubrany w koszulkę oraz
szorty/legginsy (w trakcie pomiarów Uczestnik obowiązany jest zdjąć obuwie);
g) wyraziła (w formie pisemnej pod rygorem nieważności) zgody na przetwarzanie:
− swoich danych osobowych w zakresie: imię, nazwisko, numer umowy
o członkostwo, adres e-mail, nr telefonu, adres (w przypadku osób, którym
zostanie przyznana nagroda w Konkursie) w celu organizacji
i przeprowadzenia Konkursu;
− swoich danych osobowych w zakresie pomiarów mojej wagi w celu
organizacji i przeprowadzenia Konkursu.
3.5. Naruszenie przez Uczestnika warunków Regulaminu lub przepisów prawa
obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej może wiązać się z cofnięciem
przysługujących Uczestnikom uprawnień z tytułu udziału w Konkursie.
3.6. TUF Fitness ponosi odpowiedzialność za organizację Konkursu na zasadach ogólnych
określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
3.7. Udział w Konkursie nie ogranicza w żaden sposób praw Uczestnika do odstąpienia lub
wypowiedzenia umowy o członkostwo w Klubie na zasadach określonych w umowie
o członkostwo lub wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
w szczególności w związku z zawarciem umowy o członkostwo poza lokalem Klubu.

4.
Zwycięzcy i Nagrody
4.1. Wśród Uczestników, którzy spełnili wszystkie warunki udziału w Konkursie, o których
mowa w pkt 3 Regulaminu, TUF Fitness przyzna łącznie 6 (sześć) nagród:
I miejsce
a) Nagroda za zajęcie I miejsca przez Uczestniczkę za osiągnięcie najwyższego
procentu spadku wagi w okresie od dnia I pomiaru wagi (o którym mowa w pkt.
3.4 lit. f) Regulaminu) do dnia zakończenia obowiązywania Konkursu, w grupie
kobiet uczestniczących w Konkursie;
b) Nagroda za zajęcie I miejsca przez Uczestnika za osiągnięcie najwyższego
procentu spadku wagi w okresie od dnia I pomiaru wagi (o którym mowa w pkt.
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3.4 lit. f) Regulaminu) do dnia zakończenia obowiązywania Konkursu, w grupie
mężczyzn uczestniczących w Konkursie;
II miejsce
c) Nagroda za zajęcie II miejsca przez Uczestniczkę za osiągnięcie drugiego
w kolejności najwyższego procentu spadku wagi w okresie od dnia I pomiaru wagi
(o którym mowa w pkt. 3.4 lit. f) Regulaminu) do dnia zakończenia obowiązywania
Konkursu, w grupie kobiet uczestniczących w Konkursie;
d) Nagroda za zajęcie II miejsca przez Uczestnika za osiągnięcie drugiego
w kolejności najlepszego procentu spadku wagi w okresie od dnia I pomiaru wagi
(o którym mowa w pkt. 3.4 lit. f) Regulaminu) do dnia zakończenia obowiązywania
Konkursu, w grupie mężczyzn uczestniczących w Konkursie;
III miejsce

4.2.

4.3.

4.4.
4.5.

4.6.
4.7.

e) Nagroda za zajęcie III miejsca przez Uczestniczkę za osiągnięcie trzeciego
w kolejności najwyższego procentu spadku wagi w okresie od dnia I pomiaru wagi
(o którym mowa w pkt. 3.4 lit. f) Regulaminu) do dnia zakończenia obowiązywania
Konkursu, w grupie kobiet uczestniczących w Konkursie;
f) Nagroda za zajęcie III miejsca przez Uczestnika za osiągnięcie trzeciego
w kolejności najwyższego procentu spadku wagi w okresie od dnia I pomiaru wagi
(o którym mowa w pkt. 3.4 lit. f) Regulaminu) do dnia zakończenia obowiązywania
Konkursu, w grupie mężczyzn uczestniczących w Konkursie;
(dalej łącznie „Zwycięzcy”).
W przypadku, gdy dwóch lub więcej Uczestników osiągnie taki sam procent spadku
wagi uprawniający do zajęcia odpowiednio I, III czy III miejsca w Konkursie (zgodnie
z pkt. 4.1), kryterium decydującym o przyznaniu odpowiednio I, III czy III miejsca
w Konkursie będzie największa ilość spadku wagi (liczona w kg) wśród takich
Uczestników.
TUF przyzna następujące nagrody za zajęcie odpowiednio I, II, III miejsca
w Konkursie:
a) Nagroda za zajęcie I miejsca w Konkursie to: nagroda pieniężna o wartości 1 111
zł brutto;
b) Nagroda za zajęcie II miejsca w Konkursie to: nagroda pieniężna o wartości 667
zł brutto;
c) Nagroda za zajęcie III miejsca w Konkursie to: nagroda pieniężna o wartości 445
zł brutto;
(dalej łącznie „Nagrody”).
Wartość Nagród zawiera kwotę na pokrycie zryczałtowanego podatku dochodowego
od wygranej.
Z dniem rozpoczęcia Konkursu TUF Fitness powoła komisję konkursową, która
dokona weryfikacji wyników spadku wagi Uczestników w okresie od dnia I pomiaru
wagi (o którym mowa w pkt. 3.4 lit. f) Regulaminu) do dnia zakończenia
obowiązywania Konkursu, którzy spełnili warunki udziału w Konkursie, i wskaże
Zwycięzców zgodnie z pkt. 4.1.
Komisja konkursowa jest organem nadzorującym przebieg Konkursu i organem
uprawnionym do przyznania nagrody zgodnie z Regulaminem.
TUF Fitness w skład komisji konkursowej powoła przewodniczącego komisji
konkursowej (Manager Klubu) i wiceprzewodniczącego komisji konkursowej (Head
Coach w Klubie).
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4.8. Zwycięzca nie jest uprawniony do przeniesienia na jakąkolwiek osobę trzecią
uprawnienia do otrzymania Nagrody.
4.9. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.
4.10. Przed wydaniem Zwycięzcy Nagrody, TUF Fitness, jako płatnik zryczałtowanego
podatku dochodowego od osób fizycznych, obliczy, pobierze i odprowadzi należny
z tytułu wygranej zryczałtowany podatek dochodowy do właściwego Urzędu
Skarbowego, na co Zwycięzca wyraża zgodę. Zwycięzca zobowiązany jest przekazać
TUF Fitness wszelkie informacje i dane niezbędne do wykonania powyższych
obowiązków.
5.
Ogłoszenie wyników Konkursu i odbiór Nagrody
5.1. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi następnego dnia roboczego po dniu
zakończenia obowiązywania Konkursu.
5.2. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane w studiu a w przypadku wyrażenia zgody
przez Zwycięzców również – na profilu TUF Fitness w serwisie Facebook (https://plpl.facebook.com/Orangetheory-Fitness-Warszawa-Mokot%C3%B3w593739651001174/)
i
w
serwisie
Instagram
(https://www.instagram.com/orangetheory_fitness_polska/).
Dodatkowo
TUF
Fitness poinformuje Zwycięzcę o przyznanej nagrodzie telefonicznie.
5.3. W przypadku, gdy Zwycięzca wyrazi zgodę, TUF Fitness wykona Zwycięzcy zdjęcie
w Klubie i udostępni wizerunek, imię i nazwisko Zwycięzcy na profilu TUF Fitness
w serwisie Facebook (https://pl-pl.facebook.com/Orangetheory-Fitness-WarszawaMokot%C3%B3w-593739651001174/)
i
w
serwisie
Instagram
(https://www.instagram.com/orangetheory_fitness_polska/).
5.4. Wszelkie informacje niezbędne do odbioru Nagrody zostaną przekazane Zwycięzcy
drogą emailową na adres email wskazany przez Zwycięzcę przy zawarciu umowy
o członkostwo.
5.5. Nagroda zostanie przekazana Zwycięzcy w formie przelewu bakowego, w terminie do
30 dni od dnia otrzymania od Zwycięzcy następujących informacji: nazwę banku oraz
numer konta bankowego. Nagroda zostanie wydana Zwycięzcy w recepcji Klubu, po:
a) podaniu przez Zwycięzcę dodatkowych danych osobowych niezbędnych do
przekazania Nagrody oraz realizacji przez TUF Fitness obowiązków związanych
z płatnością podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z wygraną
w Konkursie oraz
b) podpisaniu przez Zwycięzcę potwierdzenia odbioru Nagrody.
6.
Reklamacje
6.1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być wnoszone do TUF Fitness w czasie
obowiązywania Konkursu oraz do upływu trzydziestu (30) dni od dnia ogłoszenia
wyników Konkursu. Upływ wyżej wskazanego terminu nie powoduje wygaśnięcia
roszczeń oraz nie narusza prawa do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń na drodze
postępowania sądowego lub pozasądowego.
6.2. Reklamację można złożyć poprzez:
a) Wysyłanie wiadomości e-maila na adres:
studiomanagerpol001@orangetheoryfitness.pl lub pod numerem telefonu +48 22
254 35 72.
b) złożenie w formie pisemnej w recepcji Klubu lub
c) przesłanie w formie pisemnej pocztą na adres siedziby TUF Fitness (tj. TUF Fitness
Sp. z o.o. Sp.k., ul. Stawki 3A, 00-193 Warszawa) z dopiskiem „Reklamacja –
Konkurs Transformation Challege”.
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6.3. Reklamacja powinna zawierać dane osoby składającej reklamację (w tym dane
kontaktowe, na które TUF Fitness powinien kierować odpowiedź na reklamację), jak
również opis reklamacji.
6.4. TUF Fitness udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie do 14 dni od jej otrzymania,
w sposób wskazany w treści reklamacji. Jeśli osoba składająca reklamację nie wskaże
sposobu, TUF Fitness udzieli odpowiedzi w formie, w jakiej reklamacja została
złożona. W takiej sytuacji odpowiedź na reklamację złożoną w recepcji Klubu zostanie
udzielona w formie odpowiedzi listownej.

7.
Dane osobowe
7.1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej jako:
„RODO”), informujemy, że administratorem danych osobowych Uczestników jest TUF
Fitness.
7.2. Kontakt z TUF Fitness jest możliwy:
a) listownie – na adres: TUF Fitness Sp. z o.o. Sp.k., ul. Przemysława Gintrowskiego
53, 02-697 Warszawa lub
b) elektronicznie − na adres e-mail: studiomanagerpol001@orangetheoryfitness.pl
lub
c) telefonicznie – pod numerem telefonu: +48 22 254 35 72.
7.3. TUF Fitness powołał inspektora ochrony danych, z którym Uczestnik może się
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych
klienta. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy:
a) listownie na adres: TUF Fitness Sp. z o.o. Sp.k., Inspektor Ochrony Danych,
ul. Stawki 3a, 00-193 Warszawa lub
b) elektronicznie – na adres e-mail: iod@tuf.pl lub
c) telefonicznie – pod numerem telefonu: +48 22 254 35 72.
7.4. Dane Uczestnika będą przetwarzane w celu:
a) organizacji i przeprowadzenia przez Administratora Konkursu:
− na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie dobrowolnie
wyrażonej przez Uczestnika zgody;
− na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, tj. na podstawie dobrowolnie i wyraźnie
wyrażonej przez Uczestnika zgody – jeżeli dane osobowe w postaci pomiarów
wagi będą stanowić dane dotyczące zdrowia;
b) informowania o udziale i wygranej w Konkursie na profilu TUF Fitness w serwisie
Facebook
(https://pl-pl.facebook.com/Orangetheory-Fitness-WarszawaMokot%C3%B3w-593739651001174/)
i
w
serwisie
Instagram
(https://www.instagram.com/orangetheory_fitness_polska/) − na podstawie art.
6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie udzielonej przez Uczestnika zgody;
c) dokonania rozliczeń podatkowych i prowadzenia dokumentacji księgowej − na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie danych jest niezbędne dla
wypełniania obowiązków prawnych ciążących na TUF Fitness wynikających
z przepisów prawa podatkowego oraz z przepisów o rachunkowości;
d) reklamacyjnych − na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie
uzasadnionego interesu realizowanego przez TUF Fitness, którym jest konieczność
rozpatrzenia reklamacji zgłaszanych w związku z Konkursem;
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e) ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z Konkursem - na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego
interesu realizowanego przez TUF Fitness, którym jest możliwość dochodzenia
roszczeń i obrony przed roszczeniami.
7.5. Podanie przez uczestnika Konkursu danych osobowych w zakresie w zakresie: imię,
nazwisko, numer umowy o członkostwo, pomiary wagi, adres e-mail, nr telefonu,
adres (w przypadku Uczestników, którym zostanie przyznana Nagroda) jest
dobrowolne, przy czym niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie (niepodanie danych
skutkuje niemożliwością wzięcia udziału w Konkursie). Powyższe nie dotyczy podania
danych w postaci wizerunku, imienia, nazwiska, nicku (które zostały zamieszczone
przez Uczestnika na jego profilu w portalu społecznościowym Facebook i Instagram)
dla celów informowania o udziale i wygranej w Konkursie na profilu TUF Fitness
w serwisie Facebook i w serwisie Instagram – w tym zakresie podanie danych jest
dobrowolne i nie jest warunkiem wzięcia udziału w Konkursie.
7.6. Zwycięzca zostanie poproszony przez TUF Fitness drogą mailową (na wskazany adres
e-mail przy zawarciu umowy o członkostwo) o podanie dodatkowych danych
osobowych niezbędnych do przekazania Nagrody oraz realizacji przez TUF Fitness
obowiązków związanych z płatnością podatku dochodowego od osób fizycznych w
związku z wygraną w Konkursie. Przekazanie takich danych przez osobę, której
przyznana zostanie Nagroda, jest dobrowolne, przy czym niezbędne do otrzymania
Nagrody (niepodanie danych skutkuje niemożliwością przekazania Nagrody).
7.7. Wobec Uczestników nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany,
w tym również w następstwie profilowania.
7.8. Dane osobowe Uczestników mogą być ujawniane następującym podmiotom:
pracownikom i
współpracownikom
TUF
Fitness,
dostawcom
usług
IT,
hostingodawcom, podmiotom świadczącym usługi doradcze, prawnicze, podmiotom
zarządzającym profilami TUF Fitness w serwisach społecznościowych Facebook
i Instagram, użytkownikom sieci Internet, którzy odwiedzają profil TUF Fitness
w serwisach społecznościowych Facebook i Instagram.
7.9. Jeżeli Zwycięzca wyraził zgodę na informowanie o jego udziale i wygranej
w Konkursie w serwisie Facebook i w serwisie Instagram – dane osobowe Zwycięzcy
w postaci wizerunku, imienia, nazwiska i jego nicku będą ujawniane Facebook Inc.
z siedzibą w Stanach Zjednoczonych i Facebook Limited z siedzibą w Irlandii
(w ramach profilu TUF Fitness w serwisie społecznościowym Facebook i Instagram) –
szersza informacja w tym zakresie będzie zawarta w oddzielnej klauzuli informacyjnej
udostępnianej Uczestnikowi w formularzu zapytania o zgodę na przetwarzanie danych
osobowych.
7.10. Dane osobowe Uczestników mogą zostać udostępnione podmiotom i organom
upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.
7.11. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji
celów, w których dane są przetwarzane (patrz pkt Błąd! Nie można odnaleźć
źródła odwołania.), bądź do czasu wniesienia sprzeciwu (jeśli podstawą
przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes TUF Fitness) lub do czasu wycofania
zgody (jeśli podstawą przetwarzania jest udzielona zgoda) – w zależności, które ze
zdarzeń wystąpi wcześniej.
7.12. Później TUF Fitness będzie je przechowywać do momentu przedawnienia
ewentualnych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania
danych wynikającego z przepisów prawa (np. prawa podatkowego czy przepisów
o rachunkowości) – w zależności, które ze zdarzeń nastąpi później.
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7.13. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo
żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
7.14. Uczestnikowi przysługuje prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do
otrzymania od TUF Fitness danych osobowych, które Uczestnik dostarczył TUF
Fitness, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do
odczytu maszynowego. Uczestnik może żądać od TUF Fitness przesłania tych danych
innemu administratorowi.
7.15. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych klienta jest zgoda,
Uczestnik ma prawo do jej wycofania. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, które zastosowano na podstawie zgody przed jej
wycofaniem.
7.16. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestnika jest
przesłanka prawnie uzasadnionego interesu TUF Fitness, Uczestnikowi przysługuje
prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.
7.17. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z TUF Fitness lub
z inspektorem ochrony danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych
kontaktowych (dane kontaktowe wskazane wyżej – patrz pkt 7.2 i 7.3).
7.18. Nadto, Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych), jeśli Uczestnik sądzi, że przetwarzanie danych narusza RODO.

8.
Postanowienia końcowe
8.1. Regulamin dostępny jest w Klubie oraz na profilu TUF Fitness w serwisie Facebook
(https://pl-pl.facebook.com/Orangetheory-Fitness-Warszawa-Mokot%C3%B3w593739651001174/) w sposób umożliwiający jego pobranie na urządzenie końcowe
w formacie pdf oraz przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności.
8.2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy prawa
polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.
8.3. Uczestnik może również uczestniczyć w innych konkursach lub promocjach
organizowanych przez TUF Fitness.
8.4. Konkurs nie jest grą losową ani loterią w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009
r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 165, ze zm.).
8.5. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez
serwis Facebook ani z nim związany. Właściciel tego serwisu internetowego nie ponosi
odpowiedzialności za przebieg Konkursu. Każdy Uczestnik w pełni zwolnienia serwis
Facebook z odpowiedzialności.
8.6. W przypadku zajścia jednej z poniższych okoliczności TUF Fitness upoważniony jest
do dokonania zmian w Regulaminie:
a) zmiana warunków uczestnictwa w Konkursie, niepogarszająca dotychczasowej
sytuacji Uczestników;
b) zmiana przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w zakresie działalności TUF
Fitness, organizacji Konkursu albo zmiana mająca chociażby pośredni wpływ na
wzajemne prawa i obowiązki TUF Fitness i Uczestników;
c) zmiany redakcyjne w Regulaminie;
d) zajście konieczności zmiany lub aktualizacji danych TUF Fitness zawartych
w Regulaminie.
8.7. O zmianie Regulaminu TUF Fitness powiadomi poprzez ogłoszenie w Klubie oraz na
stronie internetowej https://otfpolska.pl.
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Wersja Regulaminu z dn. 16.01.2019
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