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Happy Hour w Oxide! Masz tylko 60 minut - zadzwoń i zapisz się na darmowe zajęcia
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Regulamin Promocji "Happy Hour" 

I. Definicje:
1. Terminy u?yte w niniejszym regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzyma?y nast?puj?ce
znaczenie:
a) Promocja – Promocja pod nazw? „Happy Hour” realizowana w ka?dy poniedzia?ek pomi?dzy godzin? 17:00 -
18:00 w terminie od 15 maja 2017 do 19 czerwca 2017
b) Klient – osoba pe?noletnia, która spe?ni warunki zapisane w pkt. 2
d) Darmowa godzina treningu – jedna godzina treningu fitness w Oxide Fitness Club obowi?zuj?ca za zaj?ciach
promocyjnych.
e) Zaj?cia promocyjne - okre?lone przez organizatora zaj?cia fitness, których lista znajduje si? w po?cie
informuj?cym o rozpocz?ciu Promocji. 
f) Regulamin- Regulamin niniejszej Promocji.

II. Zasady ogólne:
1.Organizatorem Promocji pod nazw? „Happy Hour” (dalej zwana „Promocj?”) jest Oxide Fitness Club, ul.
Grota Roweckiego 17b. 
2. Promocja zostanie realizowana w Klubie Oxide Fitness Club   
3. Promocja w oparciu o te zasady ma charakter otwarty i powszechny.
4. Promocja realizowana jest w ka?dy poniedzia?ek w godzinie od 17:00 do 18:00 od 15 maja do 19 czerwca. 

III. Warunkiem uzyskania darmowej godziny treningu jest: 
1. Rejestracja telefoniczna na jedn? godzin? zaj?? wybran? z listy zaj?? promocyjnych. Rejestracja odbywa
si? pod numerem (77) 44 23 040 w trakcie trwania promocji. Rejestracji mo?na dokona? na dowolny termin lecz
nie pó?niejszy ni? 19 czerwca.  
2. Po spe?nieniu warunków okre?lonych w pkt. 1 Klient otrzymuje jedn? darmow? godzin? treningu fitness do
realizacji na wybranych z listy zaj?ciach promocyjnych. 
3. Promocja obejmuje tak?e nowych klientów Oxide Fitness Club. 
5. Ka?dy Klient mo?e zapisa? si? jednorazowo tylko na jedn? godzin? wskazanego treningu. Zapisy trwaj? do
wyczerpania limitu miejsc w grupie. Organizator nie odpowiada, za niemo?no?? zapisania si? na wybran?
grup? gdy limit miejsc zostanie wyczerpany. 
6. Ka?dy Klient mo?e zapisa? jednorazowo zapisa? tylko jedn? osob?.
7. Udzia? w Promocji jednoznaczny jest z akceptacj? jej zasad.
8. Organizator promocji ponosi odpowiedzialno?? za tre?? Regulaminu, przebieg Promocji, przydzielenie
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darmowej godziny, rozpatrzenie ewentualnych reklamacji, które prosimy kierowa? na adres firmy listem
poleconym. B?d? one rozpatrzone w terminie 14 dni od daty na stemplu pocztowym.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu b?d? zaprzestaniu Promocji. Informacje
dotycz?ce zmian b?d? udost?pniane na stronie internetowej www.oxide.com.pl
10. W kwestiach nieregulowanych niniejszym regulaminem stosuje si? odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego

Dziękujemy za odwiedziny i zapraszamy ponownie

bezpośredni link do strony www
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