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REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 

 

„Wielkie Otwarcie CityFit” 

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1 

Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich przeprowadzana jest loteria promocyjna pod nazwą „Wielkie 

Otwarcie CityFit” („Loteria”). 

 

§ 2 

Organizatorem Loterii jest Grzegrzółka&Ko Sp. z o.o., ul. Janka Wiśniewskiego 13, 81-335 Gdynia, spółka 

wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000254913, REGON 140487829, NIP 

7010016236 („Organizator”).  

 

§ 3 

Loteria urządzana jest na terenie: 

a) miasta Białystok, w Klubie CityFit Białystok, Galeria Zielone Wzgórza, ul. Wrocławska 20, 15-660 

Białystok, www.bialystok.cityfit.pl, 

b) miasta Wrocław, w Klubie CityFit Wrocław Wroclavia, Centrum Handlowe Wroclavia, ul. Sucha 1, 

50-086 Wrocław, http://wroclavia.cityfit.pl, 

c) miasta Chorzów, w Klubie CityFit Chorzów AKS, Centrum Handlowe AKS, ul. Parkowa 20, 41-

500 Chorzów, www.chorzow.cityfit.pl. 

Powyższe kluby sieci CityFit zwane są również w dalszej części regulaminu „Klubem” lub łącznie „Klubami”. 

 

§ 4 

Loteria jest urządzana na podstawie Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 

roku, poz. 471 z późn. zm.), niniejszego regulaminu (zwanego dalej „Regulaminem”) oraz zezwolenia 

wydanego przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku. Celem Loterii jest zwiększenie 

frekwencji klientów sieci Klubów CityFit.  

 

§ 5 

Dane osobowe uczestników Loterii będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o 

ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2016, poz. 922) w celu organizacji, przeprowadzenia 

Loterii zgodnie z Regulaminem, w tym udostępniania informacji o jej wynikach. Administratorem danych 

osobowych jest CityFit Sp. z o.o., ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, REGON 147005970, NIP 5252574364, 

KRS 0000489476. Uczestnik Loterii ma prawo wglądu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania 

oraz żądania zaprzestania przetwarzania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć niezbędne dla 

prawidłowego przeprowadzenia Loterii i wydania nagród. 

 

§ 6 

Loteria rozpoczyna się dnia 15 października 2017 roku i ostatecznie kończy w dniu 2 lutego 2018 roku, który 

jest ostatecznym dniem zakończenia procedury reklamacyjnej.  

 

NAGRODY W LOTERII 

 

§ 7 

1. Całkowita wartość puli nagród przeznaczonych przez Organizatora Loterii na wygrane wynosi 168.080,22 

zł brutto. 

 

2. W Loterii przewidziano następujące nagrody główne o łącznej wartości 161.229,00 zł brutto: 

http://www.bialystok.cityfit.pl/
http://wroclavia.cityfit.pl/
http://www.chorzow.cityfit.pl/
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a) Nagroda główna I stopnia o wartości 52.944,00 zł brutto w postaci samochodu osobowego marki 

Toyota Aygo 1.0_VVT-i 70, rocznik 2017, o wartości 47.650,00 zł brutto wraz z dodatkową 

nagrodą pieniężną w wysokości 5.294,00 zł brutto, która zostanie przeznaczona na zapłatę 

stosownego podatku – 3 nagrody (po 1 dla każdego z Klubów) o łącznej wartości 158.832,00 zł 

brutto . 

b) Nagroda główna II stopnia w postaci słuchawek sportowych SoundSport Wireless o wartości 

799,00 zł brutto – 3 nagrody (po 1 dla każdego z Klubów) o łącznej wartości 2.397,00 zł brutto. 

 

3. W Loterii przewidziano następujące nagrody dodatkowe o łącznej wartości 6.851,22 zł brutto  

 

Nagroda 

Wartość 

jedn.   

Ilość - 

łącznie 

Ilość - 

Klub 

Wartość 

łączna 

Torba treningowa - Fundamentals Sports Bag II 

Puma Black-White 

                       

        139 zł  9 3 1 251 zł 

Ręcznik treningowy - Towel puma red-white 

                       

        139 zł  6 2 834 zł 

Torba treningowa - Fundamentals Sports Bag S 

Dark Purple 

                       

        119 zł  6 2 714 zł 

Paski biegowe - Faas Progressive Flat Belt black 

                       

        109 zł  9 3 981 zł 

Zestaw Produktów Optimum Nutrition nr 1: 

Optimum CLA 90 softgel 

Amino Energy Travel Size 99,98 zł 12 4 1199,76 zł  

Gumki / opaski do włosów - Fit AT Sportbands 

Quarry-Safety Yellow-B 

                       

           49 zł  15 5 735 zł 

Bidon - New Waterbottle Plastic 0-75 l black-w  

                       

           35 zł  15 5 525 zł 

Zestaw Produktów Optimum Nutrition nr 2: 

Nutramino Protein Smoothie 330 ml – 2 szt. 

Nutramino Protein Water 500 ml – 2 szt. 

Nutramino NRG Carbo Drink 500 ml – 2 szt. 33,97 zł 6 2 203,82 zł 

Zestaw Produktów Optimum Nutrition nr 3: 

Nutramino Protein Water 500 ml – 2 szt. 

Nutramino NRG Carbo Drink 500 ml – 2 szt. 

Nutramino HEAT 330 ml – 2 szt. 33,97 zł 12 4 407,64 zł 

SUMA 

                       

      90 30 6 851,22 zł  

 

4. Zwycięzcom nagród nie przysługuje prawo do zastrzeżenia wyboru szczególnych właściwości nagród, ani 

do otrzymania ich ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego). Prawo do nagrody w Loterii nie może być 

przeniesione na osoby trzecie wskazane przez zwycięzcę.  

 

UCZESTNICY LOTERII I JEJ PRZEBIEG 

 

§ 8 

1. Uczestnikiem Loterii na warunkach określonych w Regulaminie, może być każda osoba fizyczna, która 

ukończyła 16 lat (osoby niepełnoletnie przystępują do Loterii za pisemną zgodą opiekunów prawnych) i 

spełni poniższe warunki („Uczestnik”):   

a. w terminach określonych w § 8 pkt 2 i § 9 pkt 2 Regulaminu posiada ważny, opłacony i aktywny 

Karnet Open 12-sto miesięczny do Klubu CityFit Białystok i Wrocław Wroclavia bądź Karnet Open 

do Klubu CityFit Chorzów – karnety inne niż wymienione nie uprawniają do udziału w Loterii, 
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b. w terminach określonych w pkt 2 niniejszego paragrafu dokona Zgłoszenia udziału w Loterii 

odpowiednio na stronie: 

 http://bialystok.cityfit.pl/ dla Karnetów Open 12-sto miesięcznych do wykorzystania w Klubie 

CityFit 

* http://wroclavia.cityfit.pl/ dla Karnetów Open 12-sto miesięcznych do wykorzystania w Klubie 

CityFit Wrocław Białystok,  

* http://chorzow.cityfit.pl/ dla Karnetów Open do wykorzystania w Klubie CityFit Chorzów.  

 

2. Uczestnik może dokonać rejestracji w Loterii w terminie: 

a) dla Klubu CityFit Białystok: od dnia 15.10.2017 r. do godz. 23.59.59 dnia 20.10.2017 r., 

b) dla Klubu CityFit Wrocław od dnia 15.10.2017 r. do godz. 23.59.59 dnia 27.10.2017 r., 

c) dla Klubu CityFit Chorzów od dnia 15.10.2017 r. do godz. 23.59.59 dnia 08.11.2017 r. 

 

3. W Loterii, nie mogą brać udziału pracownicy: Organizatora tj. Grzegrzółka&Ko Sp. z o.o., ul. Janka 

Wiśniewskiego 13, 81-335 Gdynia; CityFit Sp. z o.o., ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa; pracownicy 

Klubów, pracownicy ochrony Klubów, serwisu sprzątającego i technicznego Klubów. Ponadto w Loterii nie 

mogą brać udziału członkowie najbliższej rodziny wszystkich wymienionych wyżej osób. Członkami 

najbliższej rodziny w rozumieniu Regulaminu są: małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo, 

przysposobieni oraz przysposabiający. Pracownikiem w rozumieniu Regulaminu jest zarówno osoba 

zatrudniona na podstawie umowy o pracę jak i osoba współpracująca na podstawie umowy cywilnoprawnej 

(np. na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia).  

 

4. W Zgłoszeniu do Loterii Uczestnik jest zobowiązany: 

a) podać, przez wpisanie w odpowiednich polach, następujące dane: imię, nazwisko, numer telefonu, 

adres e-mail oraz numer PESEL, 

b) potwierdzić, przez zaznaczenie odpowiednich pól (check box):  

I. swoją pełnoletność, (osoby małoletnie powyżej 16 roku życia potwierdzają 

posiadanie pisemnej zgody opiekunów prawnych oraz wpisują numer PESEL 

jednego z opiekunów), 

II. zapoznanie się z treścią Regulaminu i akceptację jego postanowień, 

III. wyrażenie zgody, na przetwarzanie podanych przez siebie danych osobowych w celu 

przeprowadzenia Loterii o następującej treści: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji 

promocji sieci CityFit w ramach organizowanej Loterii promocyjnej „Wielkie 

Otwarcie CityFit” w tym opublikowania jej wyników, tj. moich danych osobowych w 

tym wizerunku na stronie www.cityfit.pl, stronach odpowiednich Klubów 

(www.bialystok.cityfit.pl, www.chorzow.cityfit.pl, www.wroclavia.cityfit.pl), 

profilach społecznościowych sieci, mailingach wysyłanych do Klientów oraz 

ekranach i plakatach w Klubie.  

Administrator danych, którym jest CityFit Sp. z o.o., ul. Twarda 18, 00-105 

Warszawa informuje, że celem przetwarzania danych jest promocja sieci CityFit 

poprzez zorganizowaną Loterię promocyjną „Wielkie Otwarcie CityFit”, w ramach 

której zostaną wyłonieni laureaci i opublikowane wyniki w postaci ich danych 

osobowych, tj. imienia, pierwszej litery nazwiska i miejscowości, które w przypadku 

laureatów nagród głównych I stopnia oraz nagród marki PUMA mogą być 

uzupełnione o wizerunki laureatów, wydane nagrody i opublikowane na stronie 

www.cityfit.pl, stronach odpowiednich Klubów (www.bialystok.cityfit.pl, 

www.chorzow.cityfit.pl, www.wroclavia.cityfit.pl), profilach społecznościowych 

sieci , mailingach wysyłanych do Klientów oraz ekranach i plakatach w Klubie. 

Podanie danych przez uczestników jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu 

Loterii zgodnie z przyjętymi założeniami. Każdy uczestnik Loterii ma prawo dostępu 

do swoich danych i ich poprawiania. 

IV. zatwierdzić Zgłoszenie poprzez kliknięcie polecenia „wyślij”, które powoduje 

zarejestrowanie Zgłoszenia w systemie informatycznym Organizatora. Przez 

otrzymanie Zgłoszenia przez Organizatora należy rozumieć wpływ Zgłoszenia na 

http://bialystok.cityfit.pl/
http://wroclavia.cityfit.pl/
http://chorzow.cityfit.pl/
http://www.cityfit.pl/
http://www.bialystok.cityfit.pl/
http://www.chorzow.cityfit.pl/
http://www.wroclavia.cityfit.pl/
http://www.cityfit.pl/


 

 

 
Strona 4 

serwer systemu informatycznego przyjmującego Zgłoszenia. Przyjęcie prawidłowo 

dokonanego Zgłoszenia zostanie potwierdzone wysłaniem na adres e-mail podany w 

Zgłoszeniu potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia. 

 

§ 9 

1. Wszystkie Zgłoszenia dokonane przez Uczestników w terminie wskazanym w § 8 pkt 2 biorą udział w 

losowaniu nagród w danym Klubie.  

 

2. Losowania nagród odbędą się w poszczególnych Klubach w następujących terminach: 

a. w Klubie CityFit Białystok dnia 21.10.2017 r., 

b. w Klubie CityFit Wrocław dnia 04.11.2017 r., 

c. w Klubie CityFit Chorzów dnia 18.11.2017 r. 

 

3. Wszystkie losowania odbędą się w sposób ręczny. Do każdego Zgłoszenia dopuszczonego do danego 

losowania, przypisywana jest liczba porządkowa. Liczby porządkowe Zgłoszeń są umieszczane na 

elektronicznej liście uprawnionych do danego losowania Zgłoszeń. Organizator przygotowuje odpowiednią 

liczbę losów – losy zawierają liczby porządkowe przypisane do danego Zgłoszenia. Losowanie nagród 

odbywa się poprzez ręczne wylosowanie losów przez osobę wybraną przez wewnętrzną Komisję, o której 

mowa w § 12 pkt 1 Regulaminu. 

 

4. Nagrody zostaną rozlosowane w następującej kolejności:  

a) Nagrody główne: Nagroda Główna I stopnia, Nagroda Główna II stopnia, Nagrody dodatkowe w 

kolejności od najbardziej do najmniej wartościowych.  

b) Zgłoszenie Rezerwowe I do Nagrody Głównej I stopnia, Zgłoszenie Rezerwowe I do Nagrody 

Głównej II stopnia, 15 Zgłoszeń Rezerwowych do Nagród dodatkowych, Zgłoszenie Rezerwowe II 

do Nagrody Głównej I stopnia, Zgłoszenie Rezerwowe II do Nagrody Głównej II stopnia. 

 

5. Jeden Uczestnik może wygrać w jednym losowaniu 1 nagrodę. 

 

6. Wylosowane Zgłoszenia są weryfikowane w celu ustalenia prawa do nagrody zgodnie z treścią § 10 pkt 1-2 

Regulaminu. 

 

POWIADOMIENIE O WYGRANEJ, WERYFIKACJA PRAWA DO NAGRÓD 

 

§ 10  

1. Organizator, w ciągu 5 dni roboczych od dnia danego losowania, dokona weryfikacji zgodności 

wylosowanych Zwycięskich Zgłoszeń oraz wylosowanych Zgłoszeń rezerwowych ze stanem faktycznie 

posiadanych przez Laureatów Karnetów Open 12-sto miesięcznych bądź Karnetów Open dla Klubu w 

Chorzowie, jak również zgodności wylosowanych Zgłoszeń z postanowieniami Regulaminu. Weryfikacja 

wylosowanego Laureata nastąpi poprzez weryfikację danych w systemie przyjmującym Zgłoszenia w 

Loterii i danych sprzedaży w bazie danego Klubu. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy 

przyznania nagrody w przypadku, gdy Laureat nie będzie posiadał ważnego i aktywnego Karnetu Open 12-

sto miesięcznego\Karnetu Open w Klubie w Chorzowie. Procedura weryfikacyjna zakończy się najpóźniej 

do dnia 27.11.2017 roku. 

 

2. W trakcie weryfikacji, o której jest mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu w przypadku, gdy weryfikowany 

Laureat, który dokonał Zwycięskiego Zgłoszenia wylosowanego do danej nagrody nie przeszedł 

pozytywnie weryfikacji, wówczas traci on prawo do nagrody, które przechodzi na Laureata, którego 

Zgłoszenie zostało wylosowane jako Zgłoszenie Rezerwowe I. Weryfikacja Zgłoszeń rezerwowych będzie 

prowadzona w kolejności ich umieszczenia na liście do czasu przyznania prawa do nagrody lub do 

wyczerpania listy wylosowanych Zgłoszeń rezerwowych.  

 

3. Laureaci, których Zwycięskie Zgłoszenia lub Zgłoszenia Rezerwowe uzyskały prawo do nagrody (w 

wyniku weryfikacji przeprowadzonej zgodnie z pkt 1 i 2 niniejszego paragrafu, w przeciągu 3 dni 

roboczych od uzyskania prawa do nagrody zostaną poinformowani telefonicznie o nabyciu prawa do 
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nagrody oraz o terminie, miejscu i sposobie wydania nagrody. Organizator może ponadto wysłać do 

Laureatów wiadomość e-mail zawierającą informację o uzyskaniu prawa do nagrody. 

 

4. W przypadku, gdy w wyniku weryfikacji przeprowadzonej zgodnie z pkt 1-2 niniejszego paragrafu zostanie 

wyczerpana lista wylosowanych Zgłoszeń rezerwowych do danej nagrody a prawo do danej nagrody nie 

zostanie przyznane wówczas nagroda ta nie zostanie rozdysponowana.  

 

5. Laureat utraci prawo do otrzymania nagrody, jeżeli: 

a) nie dopełni któregokolwiek z warunków Regulaminu; lub 

b) nie posiada ważnego i aktywnego Karnetu Open 12-sto miesięcznego/Karnetu Open w Klubie w 

Chorzowie; lub  

c) z przyczyny leżącej po swojej stronie nie będzie mógł odebrać nagrody; lub 

d) podał błędne dane konieczne do przekazania nagrody (np. numer telefonu, który nie istnieje).  

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW I WYDANIE NAGRÓD 

 

§ 11 

1. Wyniki Loterii w postaci imienia, pierwszej litery nazwiska i miejscowości zamieszkania Laureata są 

dostępne w biurze Organizatora ul. Floriańska 6/13d, 03-707 Warszawa oraz stronie www.cityfit.pl i 

stronach odpowiednich Klubów (www.bialystok.cityfit.pl, www.chorzow.cityfit.pl, 

www.wroclavia.cityfit.pl). Wyniki losowania w postaci imienia, nazwiska i miejscowości Laureata 

mogą zostać ogłoszone również w trakcie losowania. Wyniki losowania mogą zostać uzupełnione o 

publikację wizerunków Laureatów nagród głównych oraz nagród firmy PUMA oraz udostępnione na 

profilach społecznościowych marki, mailingach wysyłanych do Klientów oraz ekranach i plakatach w 

Klubie. 

 

2. Nagrody Główne II stopnia oraz Nagrody Dodatkowe będą do odbioru osobistego za okazaniem 

dowodu potwierdzającego tożsamość ze zdjęciem i pisemnym potwierdzeniem odbioru w Klubach, w 

których Uczestnik wygrał nagrodę najpóźniej do dnia 20.12.2017 roku. 

 

3. Nagrody Główne I stopnia zostaną wydane w Galerii/ Centrum Handlowym, na terenie którego znajduje 

się dany Klub. Zwycięzcy Nagród Głównych I stopnia zostaną poinformowani telefonicznie o sposobie, 

i terminie odbioru nagrody. Ostateczny termin wydania Nagród Głównych I stopnia to 20.12.2017 roku. 

 

4. Nieodebranie nagród w terminach określonych w pkt 2 i 3 niniejszego paragrafu jest równoznaczne z 

rezygnacją z nagrody. Nagrody nieodebrane pozostają do dyspozycji Organizatora.  

 

NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ URZĄDZANIA LOTERII PROMOCYJNEJ 

 

§ 12 

1. Organizator powoła jedną osobę, której powierzy funkcję nadzoru nad urządzaniem Loterii 

promocyjnej. Osoba ta zobowiązana jest posiadać świadectwo zawodowe wydane przez Ministra 

Finansów lub zaświadczenie o odbyciu szkolenia, o którym mowa w art. 24 Ustawy z dnia 19 listopada 

2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. 2016, poz. 471 z późn. zm.). Dodatkowo nad prawidłowością 

przebiegu Loterii czuwa powołana przez Organizatora wewnętrzna komisja nadzoru („Komisja”), 

działająca na podstawie regulaminu Komisji wydanego przez Organizatora. Osoby będące w składzie 

Komisji są zobowiązane do przestrzegania zasad Regulaminu oraz wypełniania zaleceń osoby 

sprawującej nadzór nad urządzaniem Loterii.  

 

2. Regulamin Loterii jest dostępny w biurze Organizatora przy ul. Floriańskiej 6/13d, 03-707 Warszawa 

oraz na stronach: www.grzegrzolka.pl i www.cityfit.pl. Każdy Uczestnik może otrzymać kopię 

Regulaminu pod warunkiem przesłania pisemnej prośby na adres biura Organizatora przy ul. 

Floriańskiej 6/13d, 03-707 z dopiskiem „REGULAMIN WIELKIE OTWARCIE CITYFIT” (dopisek 

nie jest obowiązkowy).   

 

  

http://www.cityfit.pl/
http://www.bialystok.cityfit.pl/
http://www.chorzow.cityfit.pl/
http://www.wroclavia.cityfit.pl/
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POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

 

§ 13 

1. Reklamacje mogą być zgłaszane w trakcie trwania Loterii, najpóźniej do dnia 2 stycznia 2018 roku. O 

zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data nadania przesyłki w przypadku wysyłki za 

pomocą poczty lub kuriera lub data wpływu w przypadku osobistego dostarczenia przesyłki.   

 

2. Reklamacje rozpatruje Komisja. Rozpatrzeniu podlegają reklamacje zgłoszone w formie pisemnej (wysłane 

listem poleconym, pocztą kurierską lub dostarczone osobiście) na adres siedziby Organizatora z dopiskiem 

na kopercie „REKLAMACJA”. Dopisek nie jest obowiązkowy. 

 

3. Zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 01 lipca 2010 r. w sprawie trybu zgłaszania 

roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz.U. nr 118, poz. 793) pisemna reklamacja powinna zawierać: 

imię i nazwisko, dokładny adres uczestnika Loterii, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, 

wskazanie, że reklamacja dotyczy udziału w Loterii jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz 

treść żądania.  

 

4. Rozpatrywanie reklamacji trwa maksymalnie 14 dni liczonych od dnia jej otrzymania, jednak nie później 

niż do dnia 2 lutego 2018 roku (włączając w to wysyłkę listu poleconego, zawiadamiającego uczestnika o 

wyniku reklamacji).  

 

5. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia swoich roszczeń w sądzie powszechnym.  

 

6. Roszczenia z tytułu Loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, kiedy roszczenie stało się 

wymagalne. 

 

7. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia 

odpowiedzi na reklamację. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 14 

1. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.  

 

2. Uczestnik jest zobowiązany zapoznać się treścią Regulaminu oraz przestrzegać jego postanowień.  

 

3. Materiały promocyjne mogą być opatrzone hasłem promocyjnym innym niż nazwa Loterii. 

 


