
 

 

Łódź, 22.09.2021 

Regulamin akcji Zostao Ambasadorem: 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.Organizatorem akcji „Zostao Ambasadorem” jest Bodytec20+ Sp. z o.o. z siedzibą w Kudrowicach 12, 95-200 Pabianice, KRS: 
0000884201, NIP: 7312070965 („Organizator”). 

2. Akcja „Zostao Ambasadorem”rozpoczyna się 27.09.2021r. i trwa do 31.10.2021r. Terminem ten jest terminem, w którym Osoba 
Polecana musi zawrzed umowę członkowską z Organizatorem. 

3. Przyjmowanie zgłoszeo, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt. c) w ramach akcji musi nastąpid najpóźniej do dnia 14 listopada 2021r. 
na adres mailowyambasador@bodytec.pl (decyduje data i godzina wpływu zgłoszenia do Organizatora). Zgłoszenia po tym terminie 
nie będą brały udziału w akcji promocyjnej. 

§ 2 

ZASADY I WARUNKI UDZIAŁU W AKCJI „Zostao Ambasadorem” 

1. Uczestnikiem akcji („Ambasadorem”) może był pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca obywatelstwo polskie i pełną zdolnośd do 
czynności prawnej, która świadczy na rzecz Organizatora usługę polegającą poleceniu osoby, z którą Organizator zawrze umowę 
członkowską na treningi EMS. Z akcji wykluczeni są klienci posiadający wykupione członkostwo w Bodytec20+ oraz pracownicy 
Bodytec20+.  

2. Osobą Poleconą jest pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolnośd do czynności prawnych, która zawrze umowę 
członkowską z Organizatorem na skutek polecenia tej osobie usług Organizatora przez Ambasadora.  

3.Łącznymi warunkami uzyskania wynagrodzenia przez Ambasadora jest:  

 a) polecenie przez Ambasadora dowolnej liczby Osób Poleconych do odbycia bezpłatnego treningu wdrożeniowegow 
 jednym ze studiów Organizatora i odbycie przez Osobę Poleconą treningu wdrożeniowego EMS z podaniem hasła 
 „Ambasador” oraz podaniem imienia i nazwiska Ambasadora,  

 b)zawarcie przez Osobę Polecaną wterminie trwania akcji określonym w § 1 ust. 2 umowy członkowskiej z Organizatorem 
 na pakiet SMART, Progress i Progress PRO oraz wyrażenie przez Osobę Polecaną zgody na przetwarzanie jej danych 
 osobowych przez Organizatora w celach marketingowych,    

 c) wysłanie przez Ambasadora prawidłowego zgłoszenia (uwzględniającego wymogi z §4 niniejszego regulaminu)Osób 
 Poleconych, które zawarły umowę członkowskąi wyraziły  zgodęna przetwarzanie danych osobowych na adres 
 ambasador@bodytec.pl, 

 d)przesłanie Organizatorowi - po pozytywnej weryfikacji przez Organizatora –  wszelkich niezbędnych danych 
 dotyczących formy wypłaty wynagrodzenia. 

§ 3 
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WYNAGRODZENIE 

1.Ambasador ma prawo do wynagrodzenia w kwocie 400 (czterysta) zł brutto od każdej Osoby Poleconej, co do której spełnione 
zostaną warunki określone w §2 ust. 3. 

2.W przypadkuAmbasadora prowadzącego działalnośd gospodarczą w ramach której usługa polecania została wykonana 
wynagrodzenie zostanie wypłacone na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT. Wskazana w § 3 ust. 1 kowa jest w takim 
przypadku kwotą, w której zawarta jest już odpowiednia stawka podatku VAT.  

3.W przypadku Ambasadora nieświadczącego usługi w ramach działalności gospodarczej wynagrodzenie zostanie wypłacone na 
podstawie podpisanego przez Ambasadora rachunku do umowy o świadczenie usług. Z kwoty wynagrodzenia wskazanej w § 3 ust. 
1 Organizator pobierze i odprowadzi wszelkie niezbędne zobowiązania publicznoprawne.  

§ 4 

PRAWIDŁOWE ZGŁOSZENIE 

1. Prawidłowe zgłoszenie powinno zawierad następujące dane i powinno zostad wysłane na adres ambasador@bodytec20.pl: 

a. Imię i nazwisko Ambasadora, jego adres zamieszkania lub adres prowadzenia działalności gospodarczej wraz z 
numerem NIP,  

b. Kontakt mailowy oraz telefoniczny do Ambasadora,  
c. Imię i nazwisko Osób Poleconych przez Ambasadora, które spełniły warunki określone w § 2 ust. 3.  

2. Zgłoszenie, które nie będzie zawierało powyższych danych nie będzie brało udziału w akcji promocyjnej. 
3. Po pozytywnej weryfikacji i potwierdzeniu przez Organizatora prawdziwości zgłoszenia, do osoby zgłaszającej, na podany przez 

nią adres email zostanie wysłane potwierdzenie wraz z prośbą o uzupełnienie informacji niezbędnych do wypłacenia 
wynagrodzenia określonego w § 3. 

§ 5 

FORMA PRZEKAZANIA WYNAGRODZENIA 

1.Ambasador otrzyma wynagrodzenie w terminie maksymalnie 60 dni odmomentu doręczenia Organizatorowi prawidłowo 
wystawionego rachunku lub faktury, o których mowa w § 3 ust 2 lub 3. 

2. Wynagrodzenie zostanie wypłacone na numer rachunku bankowego wskazany przez Ambasadora.  

§ 6 

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW AKCJI 

1. Przystępując do świadczenia usługi Ambasador wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora w 
celu realizacji usługi i w celach marketingowych, w tym do prowadzenia akcji promocyjnej objętej niniejszym regulaminem. 
Przystępując do akcji jako Osoba Polecona wyraża ona zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych celem przeprowadzenia akcji 
objętej regulaminem, w szczególności rozliczenia przez Organizatora świadczonej usługi z Ambasadorem.  

2.Administratorem danych osobowych jest Organizator. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe Ambasadorów i Osób 

Polecanych w celu realizacji akcji objętej regulaminem. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych 

znajdują się na https://bodytec20.pl. 
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3.Przystąpienie do świadczenia usługi objętej niniejszym regulaminem jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na użycie wizerunku 
Ambasadora przez Organizatora oraz wyrażeniem zgody na użycie filmów, zdjęd, wywiadów, które powstaną podczas udziału w 
akcji i zostaną wykorzystane przez Organizatoraw mediach społecznościowych. 

§ 7 

     POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1 .Przystąpienie do udziału w akcji objętej niniejszym regulaminem jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. Organizator 
zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu trwania akcji promocyjnej.  

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za leżące po stronie Ambasadora problemy techniczne utrudniające lub 
uniemożliwiające udział w akcji promocyjnej. 

3.W sprawach nieuregulowanych regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego. 

4.Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny. 

5 .Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie Internetowej https://bodytec20.pl/ 

 


