
Regulamin pakietu sportowego „MINI inspiruje do działania” 

 

I. Definicje 

§ 1 

W niniejszym regulaminie pakietu sportowego „MINI inspiruje do działania”, zwanym dalej 
„Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć: 

1. „SNG” i „Stacja Nowa Gdynia” - oferujący pakiet sportowy – Stacja Nowa Gdynia Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi pod adresem: Łódź,  ul. J. Kilińskiego 2 z siedzibą 

w Łodzi, ul. Kilińskiego 2, 91-421, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS 0000107837, posiada numer identyfikacji podatkowej NIP 726 23 15 

435 oraz numer statystyczny REGON 472279634, prowadząca działalność przy ul. Sosnowej 1, 95-

100 Zgierz 

2. „Partner” – Partner Pakietu Sportowego - Premium Arena JTB Spółka z o.o. Sp. k. z siedzibą w 

Łodzi, ul Rokicińska 190, 92-412 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS 000402698, posiada numer identyfikacji podatkowej NIP 

9471980505 oraz numer statystyczny REGON 10119344. 

3. „Użytkownik”- osoba, która zakupi Karnet „MINI inspiruje do działania”. 

4. „Deklaracja członkowska”- oznacza deklarację członkostwa w Stacji Nowa Gdynia wraz z 

regulaminem określającym zasady korzystania z obiektu, będąca warunkiem koniecznym 

skorzystania z Karnetu „MINI inspiruje do działania” 

5. „Karnet”- usługi wchodzące w skład Pakiet Sportowego o nazwie Karnet „MINI inspiruje do 

działania” 

6. „Karta członkowska” – karta potwierdzająca uczestnictwo i zakup pakietu, niezbędna 

każdorazowo wraz z dokumentem tożsamości, dająca możliwość skorzystania z Pakietu 

Sportowego. 

 

II. Postanowienia ogólne 

§ 2 

1. Regulamin określa zasady świadczenia usług przez SNG na rzecz Użytkowników polegających na 

umożliwieniu rejestracji i zakupu Karnetu „Mini inspiruje do działania”. 

2. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego i zakupieniu Karnetu, Użytkownik otrzymuje usługi 

sportowe do wykorzystania na terenie SNG na zasadach określonych w dalszych postanowieniach 

Regulaminu. 

3. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego i zakupieniu Karnetu, Użytkownik otrzymuje prawo 

użyczenia samochodu MINI, która to usługa jest świadczona przez Partnera. 

 

 

 



II. Uczestnicy Programu 

§ 3 

1. Uczestnikiem Programu, po spełnieniu wszystkich warunków określonych w Regulaminie, może 
być każda pełnoletnia osoba fizyczna będąca konsumentem w rozumieniu art. 22¹ kodeksu 
cywilnego, zamieszkująca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca pełną zdolność do 
czynności prawnych, zwana dalej „Uczestnikiem”, posiada miejsce zamieszkania na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zapoznała się z treścią Regulaminu. 

 
2. Z możliwości zakupu Karnetu MINI inspiruje do działania wyklucza się osoby: 

a. będące pracownikami SNG i Partnera; 
b. członków najbliższych rodzin osób, o których mowa w punkcie powyższym ( a ). 

 
3. Przez pracowników, o których mowa w ustępie 2 lit. a powyżej, rozumie się także osoby 

wykonujące usługi na rzecz SNG i Partnera na podstawie umowy cywilnoprawnej. 
 

4. Przez członków najbliższych rodzin, o których mowa w ustępie 2 lit. b powyżej, rozumie się: 
a. małżonków, 
b. wstępnych, zstępnych, powinowatych – do 4 stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa, 
c. rodzeństwo, 
d. osoby pozostające w stosunku przysposobienia, 
e. konkubentów.  

 

III. Warunki korzystania z Karnetu „MINI inspiruje do działania”. 

§ 4 

1. Karnet MINI inspiruje do działania może nabyć osoba, która: 

a. wypełniła formularz rejestracyjny w SNG  

b. zakupi Karnet „MINI Inspiruje do działania” 

§ 5 

1. Wypełnienie powyższego formularza i złożenia oświadczenia o akceptacji Regulaminu jest 

równoznaczne z przyjęciem oferty SNG. 

 

IV. Usługi w ramach Karnetu „MINI inspiruje do działania”. 

 

§ 6 

1. Użytkownikowi w ramach Karnetu „MINI inspiruje do działania” przysługuje: 
a. Karnet imienny SNG Premium wystawiony przez SNG ważny przez 30 dni od daty zakupu 

upoważniający do korzystania z usług fitness, 360 Fit Zone oraz Aquaparku bez 

ograniczeń w powyższym terminie, 

b. Opłata członkowska do obiektu SNG ważna na czas zakupu Karnetu w cenie promocyjnej 

1 zł. 

c. W ramach zakupu Karnetu „MINI inspiruje do działania” Partner użyczy samochód marki 
MINI na 3 dni z limitem 300 kilometrów. Szczegółowe warunki korzystania  



z samochodu użytkownik uzyska od Partnera przed jego przekazaniem. W celu użyczenia 
samochodu, Partner skontaktuje się z Użytkownikiem w ciągu 48 godzin od momentu 
otrzymania danych kontaktowych od SNG. 

2. Dodatkowo w ramach promocji, do pakietu „MINI inspiruje do działania” klient otrzymuje: 
a. Pakiet powitalny na który składa się torba sportowa, koszulka oraz ręcznik. 

b. Możliwość skorzystania z jednorazowej konsultacji z trenerem personalnym w Stacji 

Nowa Gdynia we wcześniej uzgodnionym terminie w czasie ważności Karnetu lub w 

terminie późniejszym uzgodnionym przez obydwie strony, 

c. Badanie składu ciała aparatem Bodystat 1500 

d. Do 30 porcji kawy lub herbaty w kafeterii Centrum Sportu czasie ważności Karnetu. 

 
3. Koszt zakupu Karnetu „MINI inspiruje do działania” wynosi 399 zł. 
 

§ 7 
 

1. Użytkownikowi Karnetu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości usług w 

ramach programu ani otrzymania ich ekwiwalentu pieniężnego.  

2. Możliwość korzystania z Karnetu „MINI inspiruje do działania” będzie możliwa po okazaniu przez 

Użytkownika ważnej Karty członkowskiej. 

3. Ze względu na to, że Karta członkowska jest imienna i przysługuje jedynie Użytkownikowi, 

każdorazowo należy okazać dokument tożsamości wraz z Karnetem, w celu sprawdzenia, czy z 

Karty korzysta jej uprawniony Użytkownik. 

 

V. Czas ważności Karnetu. 

§ 8 

1. Karnet ważny jest przez 30 dni od daty jego zakupu. 

 

VI. Ochrona danych osobowych. 

 

§ 10 

1. Użytkownik wyraża zgodę na: 
a.  przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych, które niezbędne są do 

świadczenie usług w ramach Pakietu Sportowego. 
b. przetwarzanie danych osobowych uczestnika w celu działań reklamowych i statystycznych 

prowadzonych przez SNG i Partnera, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie 
danych osobowych (Dz. U. z 1997 nr 133, poz. 883), w tym otrzymywanie wiadomości 
email. Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne. 

 
2. Dane będą przetwarzane przez SNG: Stacja Nowa Gdynia, Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi pod adresem: Łódź,  ul. J. Kilińskiego 2 z siedzibą w Łodzi, 
ul. Kilińskiego 2, 90-421, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
pod numerem KRS 0000107837, posiada numer identyfikacji podatkowej NIP 7262315435 oraz 
numer statystyczny REGON 472279634 oraz Partnera Premium Arena JTB Spółka z o.o. Sp. k. 
z siedzibą w Łodzi, ul Rokicińska 190, 92-412 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców 



Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000402698, posiada numer identyfikacji 
podatkowej NIP 9471980505 oraz numer statystyczny REGON 10119344, w celu realizacji usług 
przewidzianych w Regulaminie zgodnie z obowiązującymi przepisami (Ustawa z dnia 
29.08.1997r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 t.j. z późn. zm. 
oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz. U. 2002 r., 
Nr 144, poz. 1204 z późn.zm.). 

 
3. Użytkownik oświadcza, że został poinformowany, iż posiada prawo do wglądu do swoich 

danych osobowych oraz posiada prawo ich modyfikacji, a także odwołania w każdej chwili 
zgody na przetwarzanie danych osobowych w powyższych celach. Dane osobowe nie będą 
przekazywane do innych podmiotów. 

 
 

VII. Reklamacje. 

§ 10 

1. Wszelkie reklamacje należy składać na adres mailowy rezerwacje@nowa-gdynia.pl., pocztą 

bezpośrednio na adres SNG lub osobiście w siedzibie SNG. 

2. W reklamacji należy podać dane Użytkownika umożliwiające przesłanie mu odpowiedzi na 

reklamację oraz opis zdarzenia będącego jej podstawą. 

3. SNG rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. 

 

VIII. Postanowienia końcowe. 

§ 11 

1. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego. 


