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Regulamin Akcji  

„LET’S MOVE FOR A BETTER WORLD” 

 
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1.1.      Niniejszy regulamin ( „Regulamin” ) określa zasady prowadzenia akcji 

 promocyjnej pod nazwą „LET’S MOVE FOR A BETTER WORLD” 

1.2. Organizatorem Akcji jest Stacja Nowa Gdynia ul. Sosnowa 1,  95-100 Zgierz, („Organizator”). 

1.3     Akcja trwa od dnia. 14.03.2023 r.  do 31.03.2023 r.   

1.4    Niniejszy regulamin zostanie ogłoszony w mediach społecznościowych, stronie internetowej a także będzie 

dostępny w recepcji Organizatora. 

2. ZASADY AKCJI 
 
2.1 Każdy kto jest uprawniony do korzystania z usług Stacji Nowa Gdynia Sp. Z O.O. : 

- wykupione wejście indywidualne, 

- wykupiony karnet,  

- posiada umowę umożliwiającą korzystania z obiektu, 

- korzysta z programów partnerskich akceptowanych przez obiekt np. Benefit, FitProfit itp. 

2.2 Każdy klient, który chce wziąć udział w akcji musi być zalogowany do bezpłatnej aplikacji MyWellness.  
2.3 Akcja polega na zbieraniu punktów za aktywności (tzw. Move’s)  

 Aby wziąć udział w akcji należy:  

• Zainstalować aplikację MyWellness lub Technogym App na swoim telefonie 
• Dołączyć do wyzwania „Let’s Move for a better world” (Join our Challenges w aplikacji Mywellness, Challenges w 

aplikacji Technogym)  
• Przed każdym treningiem zalogować się do urządzenia za pomocą QR kodu lub technologii NFC 

Instalując aplikację i dołączając do wyzwania użytkownik w aplikacji wyraża zgodę na publikację w rankingu jego loginu 
wraz wynikiem punktów za aktywność „Moves”. Organizator wyświetlać będzie ranking w swoim obiekcie sportowym. Z 
powodu udostępnienia rankingu w obiekcie sportowym w widocznym miejscu uczestnikom akcji zabrania się nadawania w 
aplikacji loginów, które mogłyby być uznane za niestosowne/wulgarne.    

MOVESy/RUCHY można zbierać w następujący sposób:  

• Trening na urządzeniach cardio oznaczonych żółtą naklejką ( bieżnie z dotykowaym wyświetlaczem, steppery, 
rowery stacjonarne siłownia z dotykowym wyświetlaczem, schody, Skillrow, Skillbike, Skillmill) 

• Trening podczas zajęć grupowych Indoor Cycling  
• Trening z aplikacjami partnerów do monitorowania aktywności fizycznej (Strava, Garmin, Polar, FitBit itp.) z TG 

app ( aplikacje muszą być ze sobą sparowane)  
• Trening na zewnątrz (poza klubem) pod warunkiem połączenia z GPS (Strava, Garmin, Polar, FitBit itp.) z TG app ( 

aplikacje muszą być ze sobą sparowane) 

2.4 Pierwsze 20 osób z największą ilością MOVES-ów na dzień 31 marca 2023 roku, otrzymają miesięczny dostęp do 
systemu EGYM za 1zł oraz pamiątkową koszulkę. 

2.5 Koszulki zostaną wydane w dniach 01-08 kwietnia 2023 roku w recepcji hali sportowej po wcześniejszym 
pokwitowaniu odebrania nagrody.  

 
3. REKLAMACJE 

 
3.1 Reklamacje, mogą być zgłaszane Organizatorowi w terminie  14 (słownie: czternastu) dni od dnia zakończenia  

okresu obowiązywania Akcji, o którym mowa w punkcie 1.3 
 



4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

4.1 Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Akcji. 
 

4.2 Ewentualne zmiany będą dokonywane w formie Aneksów do Regulaminu oznaczonych kolejnym numerem oraz 
datą. Ogłoszenie Aneksów do Regulaminu nastąpi w taki sam sposób, jak ogłoszenie Regulaminu. 
 

4.3 We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy 
prawa polskiego. 
 

4.4 Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny, 
dodatkowy w stosunku do Regulaminu. 


