
   

Stacja Nowa Gdynia, 5 grudnia 2019 

 
 

Regulamin promocji  
Czas próby! 6 dni za free 

 
 

1. Cel promocji: sprzedaż Umów członkowskich, promowanie regularnego treningu i 

uświadamianie obecnym członkom SNG i osobom odwiedzającym pierwszy raz Stację 

Nowa Gdynia, szerokiej oferty Stacji Nowa Gdynia. 

2. Pojęcia: 

a. Uczestnik – osoba deklarująca udział w akcji  „Czas próby. 6 dni za free.” 

b. Akcja „Czas próby. 6 dni za free” – udział w zajęciach z oferty SNG upoważniający 

do podpisania Umowy członkowskiej na preferencyjnych warunkach. 

3. Promocja trwa od 1 stycznia 2020 do 29 lutego 2020r. 

4. Promocja wiąże się z możliwością podpisania jednego z dwóch wariantów Umów 

Członkowskich – SNG TriPakPlan z 50-procentową zniżką, na okres maksymalnie 6-

miesięcy. 

5. Warunkiem skorzystania z promocji jest wcześniejsze skorzystanie z nieodpłatnego 

pakietu usług w ramach akcji „Czas próby 6 dni za free” oferowanych przez Stację Nowa 

Gdynia na określonych warunkach. 

6. Uczestnik chcący wziąć udział w promocji powinien skorzystać w ramach akcji „Czas 

próby. 6 dni za free” z 6 różnych usług, na które składają się: 

a. Zajęcia grupowe fitness  

b. Zajęcia indoor walking lub indoor cycling 

c. Wejście na siłownię ze wsparciem instruktora prowadzącego 

d. Wejście do aquaparku SNG i/lub zajęcia aquafitness 

e. Trening obwodowy eGym i strefa flex 

f. Kręgielnia lub squash lub badminton 

7. Z każdego zestawu wymienionych powyżej usługi można i trzeba skorzystać jednokrotnie 

8. Każdorazowo zajęcia trwają standardową jednostkę treningową lub w przypadku wejść 

indywidualnych na siłownię lub do aquaparku – 1 godzinę. 



   

9. Uczestnik biorący udział w akcji „Czas próby. 6 dni za free” zobowiązuje się do 

skorzystania z wyżej wymienionych usług przez 6 dni w ciągu jednego tygodnia. 

10. Aby przystąpić do akcji, należy: 

a. zgłosić się do recepcji Stacji Nowa Gdynia lub  

b. wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie www, znajdujący się pod adresem 

test6dni.stacjanowagdynia.pl. W tym przypadku kontakt nastąpi ze strony Stacji 

Nowa Gdynia. 

11. Każdemu uczestnikowi akcji „Czas próby. 6 dni za free” zostanie przypisany opiekun oraz 

instruktor prowadzący, którzy będą monitorować realizację programu 

12. W czasie spotkania inaugurującego, opiekun lub instruktor prowadzący wypełni ankietę 

zgłoszeniową, zawierającą informację na temat stanu zdrowia, celów sportowych 

uczestnika i preferowanych aktywności 

13. W trakcie akcji „Czas próby. 6 dni za free” uczestnik dodatkowo i również nieodpłatnie 

otrzyma następujące świadczenia: 

a. Badanie składu ciała  

b. Plan żywieniowy opracowany w oparciu o informacje otrzymane w ankiecie 

14. Każdorazowa wizyta w ramach akcji, będzie oznaczana na karcie uczestnika, którą 

uczestnik otrzyma na spotkaniu inauguracyjnym. Wypełniona karta będzie warunkiem do 

otrzymania możliwości podpisania Umowy członkowskiej na promocyjnych warunkach 

15. Z akcji „Czas próby! 6 dni za free” mogą skorzystać zarówno osoby będące jak i niebędące 

członkami Stacji Nowa Gdynia. 

16. W przypadku osób posiadających aktywną Umowę Członkowską SNG a chcących 

skorzystać z promocji i spełniających warunek w postaci skorzystania z akcji „Czas próby. 

6 dni za free”, ich obecna Umowa może zostać zawieszona na czas podpisania Umowy na 

warunkach promocji. Zostanie wznowiona po zakończeniu 6-miesięcznego okresu 

promocyjnego. 

17. Skorzystanie z promocji jest ograniczone w czasie do 30 czerwca 2020r. Oznacza to, że 

niezależnie od momentu, w którym następuje podpisanie Umowy promocyjnej, ostatnim 

pełnym miesiącem, w czasie którego można skorzystać ze stawki promocyjnej jest 

czerwiec 2020r. 



   

18. Osoby nie posiadające karty członkowskiej a chcące wziąć udział w akcji „Czas próby. 6 

dni za free” otrzymają możliwość kupienia tygodniowej karty członkowskiej w 

promocyjnej cenie 1 zł. 

19. Umowy członkowskiej ze zniżką 50% nie można opłacić za pośrednictwem programów 

lojalnościowych honorowanych w SNG: Benefit Systems, OK System, Fit Profit.  

20. W przypadku chęci skorzystania z zajęć grupowych należy dokonać rezerwacji zajęć 

zgodnie z regulaminem zajęć grupowych SNG, za pośrednictwem recepcji SNG. 

21. W celu wynajęcia kortu do badmintona, squasha lub kręgielni należy również dokonać 

rezerwacji w recepcji SNG. 

22. Uczestnictwo w akcji „Czas Próby, 6 dni za free” nie może być w trakcie trwania akcji 

przekazane nikomu innemu 

23. Uczestnik akcji „Czas próby. 6 dni za free” nie może przekazać należnego mu prawa do 

podpisania Umowy Członkowskiej z promocyjną zniżką 50% nikomu innemu. 

24. Uczestnik akcji, który zdecyduje się podpisać Umowę Członkowską w promocyjnej cenie, 

zobowiązany jest posiadać na czas obowiązywania Umowy aktualną kartę członkowską.  

25. Uczestnik, który przekazał prawo do skorzystania z zajęć w ramach akcji „Czas Próby. 6 

dni za free” innej osobie, traci możliwość kontynuacji programy, jak również zostanie 

obciążony za udział w zajęciach osoby nieuprawnionej. 

26. Udział w akcji „Czas próby.6 dni za free” nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny 

ani na inne usługi z oferty Stacji Nowa Gdynia. 

27. Udział w akcji można zadeklarować do 29.02.2020r. 

 

 

Stacja Nowa Gdynia, 5 grudnia 2019r. 

 
Przykład plakatu - poniżej 

 



   

 


