
 

 

Regulamin akcji Be Free: 
 

§ 1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE  
 
1. Organizatorem akcji Be Free jest Bodytec20 Sp. z o.o. Sp. K. Kudrowice 12 95-200 Pabianice oraz 
Bodytec20+ Sp. z o.o. Kudrowice 12 95-200 Pabianice  
2. Program rekomendacji Be Free rozpoczyna się 04.06.2021r. i trwa do 31.07.2021r.  
  

 
§ 2 

 
  
ZASADY I WARUNKI UDZIAŁU W AKCJI „BE FREE” 
  
1. Warunkiem uczestnictwa w akcji jest spełnienie następujących warunków:  
a) zgłoszenie się do udziału w akcji poprzez wypełnienie listy rekomendacyjnej przekazanej przez trenera 
lub managera studia 
b) polecenie minimum 5 osób, które zakupią członkostwo w Bodytec20+  
c) podpisanie minimum 5 umów członkowskich z osobami znajdującymi się na liście rekomendacji  
  

  
 

§ 3 
NAGRODA GŁÓWNA  

1. Klient, z którego rekomendacji członkostwo w Bodytec20+ zakupi się minimum 5 osób otrzyma 
voucher na 2-dniowy wyjazd do Hotelu SPA Dr Ireny Eris w Krynicy Zdrój. 

2. Każdy voucher obejmuje: 
2 noclegi dla 2 osób w pokoju Standard,  
śniadania w formie bufetu, 
kwotę 100 zł na każdą dobę pobytu do wykorzystania na dowolne usługi w hotelu, 
relaks w Centrum SPA (basen, 3 jacuzzi, zespół saun, siłownia oraz studio cardio), 
parking zewnętrzny, podatek VAT. 

3. Ważność realizacji vouchera od daty jego otrzymania wynosi 12 miesięcy  
4. Nie ma możliwości wymiany nagrody na formę pieniężną  

 
§ 4 

 
FORMA PRZEKAZANIA NAGRODY GŁÓWNEJ 

1. Klient, otrzyma voucher na wyjazd, do 30 dni od momentu podpisania ostatniej 5 umowy 
rekomendacyjnej.  

2. Klient zostanie poinformowany przez Managera Studia o dacie wręczenia nagrody 
3. Voucher zostanie przekazany w siedzibie studia Bodytec20+   



 

 

  
 
 

§ 5 
 
 
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW AKCJI  
  
1. Przystąpienie do akcji jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. Przystępując do akcji 
uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora.   
2. Przystąpienie do akcji jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na 
użycie wizerunku  uczestników akcji przez studio BodyTec20+ oraz wyrażeniem zgody na użycie filmów, 
zdjęć, wywiadów, które powstaną podczas udziału w akcji i zostaną wykorzystane przez BodyTec20+ na 
stronach społecznościowych. 
  

 
§ 6 

 
  
POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
  
 
1 .Do udziału klienta w akcji promocyjnej konieczna jest akceptacja jej zasad zawartych  w niniejszym 
regulaminie. 
2.  Organizator   nie   ponosi   odpowiedzialności   za   leżące   po   stronie   klienta   problemy techniczne 
utrudniające lub uniemożliwiające udział w akcji rekomendacyjnej.  
3.Organizator uprawniony jest do jednostronnej zmiany regulaminu w przypadku:  
a. okoliczności siły wyższej,  
b. zmiany   obowiązujących   przepisów   prawa   mających   zastosowanie   do   świadczenia usług drogą 
elektroniczną, umowy sprzedaży, akcji promocyjnych, omyłek i błędów pisarskich w regulaminie 
c. zmiany zasad przeprowadzania akcji promocyjnej, z zastrzeżeniem, że zmiany nie będą dotyczyć 
uczestników, którzy już przystąpili do akcji promocyjnej, ani nie mogą prowadzić do pogorszenia sytuacji 
prawnej uczestników. 
 4.W   sprawach   nie   uregulowanych   regulaminem   mają   zastosowanie   przepisy   prawa polskiego.  
5.Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.  
6.Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie Internetowej https://bodytec20.pl/ 
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