REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „GWARANCJA SATYSFAKCJI FIT
ACADEMY – KURS TRENER PRZYGOTOWANIA MOTORYCZNEGO”

1. Niniejszy regulamin (dalej także: „Regulamin”) określa warunki i zasady akcji
promocyjnej prowadzonej pod nazwą: „Gwarancja satysfakcji” Fit Academy – Kurs
Trener Przygotowania Motorycznego” (dalej także: „Promocja”), w szczególności
warunki uczestnictwa, prawa i obowiązki Organizatora (definicja poniżej) oraz
Uczestników (definicja poniżej) Promocji.
2. Organizatorem Promocji jest spółka pod firmą: Fit Academy Lesław Blacha, Michał
Moczulski s.c . z siedzibą w Warszawie (adres: Al. Jerozolimskie 85 lok 21 02-001 w
Warszawie), NIP 7010506199 (dalej także: „Organizator”).
3. Promocja jest organizowana na zasadach określonych niniejszym Regulaminem i
zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Niniejszy Regulamin nie
wyłącza uprawnień przyznanych Uczestnikom na mocy powszechnie obowiązujących
przepisów prawa
§ 1.
CEL AKCJI PROMOCYJNEJ
1. Celem Promocji jest umożliwienie każdemu Uczestnikowi: wzięcia udziału w kursie
Trener Przygotowania Motorycznego - w przypadku braku zadowolenia Uczestnika z
zakupionego kursu i spełnienia wymagań objętych regulaminem - umożliwienie
Uczestnikowi zwrotu środków, na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.
§ 2.
ZASADY UZYSKANIA ZWROTU ŚRODKÓW WYNIKAJĄCE Z AKCJI
PROMOCYJNEJ
1. Z chwilą spełnienia przez Uczestnika kryteriów wynikających z Regulaminu udziału
w kursie Fit Academy oraz regulaminu „Gwarancja satysfakcji Fit Academy – Kurs
Trener Przygotowania Motorycznego” Uczestnik może otrzymać zwrot wydatkowanej
kwoty na określony w Regulaminie kurs pod kilkoma warunkami:
a) O zwrot kosztów ubiegać się może wyłącznie uczestnik, który brał czynny
udział w zajęciach, posiadający 100% frekwencję na wszystkich zjazdach i
modułach kursu.
b) Warunkiem uzyskania zwrotu wynikającego z akcji promocyjnej „Gwarancja
satysfakcji Fit Academy – Kurs Trener Przygotowania Motorycznego” jest

złożenie pisemnego zgłoszenia najpóźniej 24h przed egzaminem.
c) Uczestnik ubiegający się o zwrot kosztów szkolenia, nie może przystąpić do
egzaminu. Podejście do egzaminu wyklucza Uczestnika z akcji promocyjnej
„Gwarancja Satysfakcji Fit Academy – Kurs Trenera Przygotowania
Motorycznego”
d) Pisemne zgłoszenie z prośba o zwrot kosztów szkolenia należy przesłać droga
mailowa na adres kontakt@fit-academy.pl. Niniejsze zgłoszenie powinno
zawierać obszerne wyjaśnienie powodów braku satysfakcji z kursu.
2. Organizator - z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu, dokona zwrotu
na rzecz Uczestnika wydatkowanej na Kurs kwoty, na rachunek bankowy, z którego
Uczestnik przelewał środki na konto Organizatora zapisując się na kurs Trener
Przygotowania Motorycznego, w terminie 14 dni od daty otrzymania mailowego
zgłoszenia z prośba o zwrot kosztów.

§ 3.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 22 listopada 2018 roku.
2. Regulamin Promocji jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie
internetowej przy formularzu zapisu na kurs Trener Przygotowania Motorycznego.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się powszechnie
obowiązujące przepisy. Warszawa, dnia 30 września 2018 roku

