
   
 

Stacja Nowa Gdynia, 2018.12.27 
 
Promocja dla regularnie trenujących 
 
 
  
1) Organizator – Stacją Nowa Gdynia Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ulicy Kilińskiego 2, kod 

pocztowy 91-421 NIP: 7262315435, REGON: 472279634, 

 
2) Czas trwania promocji: styczeń – marzec 2019r. 

 
3) Promocja ma na celu promowanie regularnych i częstych treningów wśród członków Stacji 

Nowa Gdynia 
 

4) W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, w tym także osoby zatrudnione 
na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło lub innych umów cywilnoprawnych o 
współpracy, a także ich osoby najbliższe. Osobą najbliższą na potrzeby niniejszego Regulaminu 
jest: małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, co 
pracownik, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba 
pozostająca we wspólnym pożyciu.  

 
5) Zasady Promocji: Każdemu członkowi Stacji Nowa Gdynia, który w okresie trwania promocji 

w danym miesiącu kalendarzowym skorzysta z usług Stacji Nowa Gdynia wymienionych w 
pkt 6) określoną w punkcie 7) ilość razy, przysługuje voucher wartościowy w postaci karty 
depozytowej, do zrealizowania w kafeterii Stacji Nowa Gdynia. 

 
6) Usługi, które obejmuje promocja: wstęp do aquaparku, na siłownię, zajęcia fitness, 

aquafitness, badminton, squash. Jako jednorazowe skorzystanie z usługi (dalej określanej 

jako trening) rozumiemy albo jednorazowe wejście albo udział w pojedynczych zajęciach. 

7) Progi promocyjne: 

a. Za zrealizowanych minimum 12 treningów w miesiącu kalendarzowym klient 

otrzyma 30zł na karcie depozytowej do wykorzystania w kafeteriach  

b. Za zrealizowanych minimum 15 treningów w miesiącu kalendarzowym klient 

otrzyma 50zł na karcie depozytowej do wykorzystania w kafeteriach, 

c. Za zrealizowanych minimum 20 treningów w miesiącu kalendarzowym klient 

otrzyma 90zł na karcie depozytowej do wykorzystania w kafeteriach. 

8) Aby skorzystać z promocji nie jest konieczna żadna deklaracja ani zapisy poza posiadaniem 

aktualnej karty członkowskiej SNG. Podstawą do otrzymania karty depozytowej jest 

informacja o liczbie odbytych treningów w systemie obsługi klienta 



   
9) Realizacja treningów musi się odbyć w trakcie jednego z trzech miesięcy, w których 

obowiązuje akcja promocyjna. Uczestnicy mogą otrzymać voucher wartościowy na 

zakończenie każdego z trzech miesięcy niezależnie. 

10) Zakupy z karty depozytowej muszą być dokonane w miesiącu następującym po miesiącu za 

który karta została wydana. 

11) Karta depozytowa jest wydawana i gotowa do odbioru w ostatnim dniu miesiąca, w którym 

zrealizowano trening 

12) Karta depozytowa jest kartą na okaziciela. W celu wykorzystania vouchera okaziciel 

powinien okazać voucher w postaci karty depozytowej obsłudze kafeterii przed dokonaniem 

płatności. 

13) W przypadku gdy wysokość rachunku będzie mniejsza niż wartość karty depozytowej, 

okazicielowi nie jest zwracana nadwyżka, a pozostałe na karcie środki mogą być 

wykorzystane przy kolejnym skorzystaniu z usług Kafeterii w miesiącu ważności karty 

depozytowej. 

14) Kartą depozytową nie można opłacać innych usług Stacji Nowa Gdynia spoza usług kafeterii 

znajdujących się w Stacji Nowa Gdynia 

15) Środki niewykorzystane w danym miesiącu nie przechodzą na miesiąc kolejny 

16) W przypadku zakupu towarów, których wartość przekracza wartość środków dostępnych na 

karcie depozytowej, różnicę ponad stan środków okaziciel karty jest zobowiązany wpłacić 

pieniędzmi. 

17) Kartą depozytową nie można płacić za wyroby alkoholowe  

18) Przeliczenie liczby treningów oraz wydawanie kart depozytowych odbywa się na wniosek 

Członka SNG. Nieodebrane karty depozytowe nie będą honorowane w kolejnych miesiącach. 

19) Promocja dotyczy wszystkich klientów, którzy posiadają kartę członkowską SNG – czyli 

posiadaczy karnetów SNG, zewnętrznych karnetów firmowych, posiadaczy kart Benefit, 

FitProfit, OKSystem i innych, które są u nas honorowane. 

 


