GYMSPACE Swoszowice
Ul. Myślenicka 133
30-698 Kraków
www.gymspace.pl
info@gymspace.pl
tel. 575 765 123

GYMSPACE Prądnik
Ul. Pocieszka 3
31-408 Kraków
www.gymspace.pl
info@gymspace.pl
tel. 575 765 321

REGULAMIN VOUCHERÓW W OBIEKTACH SPORTOWO – EDUKACYJNYCH GYMSPACE
Przedmiotem regulaminu jest świadczenie przez Organizatora usług polegających na prowadzeniu zorganizowanych zajęd
ogólnorozwojowych, w tym dwiczeo gimnastycznych dla różnych grup wiekowych, parkour, zajęd fitness, treningów
personalnych, udostępnianiu i zapewnianiu przestrzeni oraz przyrządów uczestnikom zajęd.
§1. DEFINICJE:
Organizator – wspólnicy spółki cywilnej Gymspace
Mirosław Kolarczyk Tomasz Zdeb, ul. Myślenicka 133,
30-698 Kraków, NIP: 6793149489 – Mirosław Kolarczyk
prowadzący działalnośd pod firmą Mirosław Kolarczyk
SProjekt, ul. Józefa Sarego 7/11, 31-047 Kraków,
numer NIP: 6761198881 oraz Tomasz Zdeb prowadzący
działalnośd pod firmą Tomasz Zdeb Kraul Wakacje, ul.
Tytusa Chałubioskiego 120S, 30-698 Kraków,
posiadający numer NIP: 9451227727;
Usługodawca – Organizator;
Nabywca – osoba pełnoletnia zawierająca umowę
o korzystanie z usług na swoją rzecz lub na rzecz
małoletniego jako rodzic lub jego opiekun prawny;
Voucher – uprawnienie Nabywcy do skorzystania
z określonych Usług po uiszczeniu ustalonej Opłaty;
Uczestnik – osoba uprawniona do skorzystania z usług
znajdujących się w Ofercie Obiektów na podstawie
Umowy o korzystanie z usług, zawartej przez nią lub
przez jej opiekuna prawnego, której stan zdrowia
pozwala na korzystanie z Treningów;
Oferta – zbiór usług oferowanych klientom przez
Organizatora; Oferta dostępna jest na Stronie oraz
w Obiektach; Oferta może byd zmienna w czasie; Oferta
stanowi wyłącznie reklamę mającą na celu zaproszenie
i zachęcenie klientów do zawarcia Umowy o korzystanie
z usług; Oferta nie stanowi oferty w rozumieniu
przepisów Kodeksu cywilnego;
Trening – usługa znajdująca się w Ofercie Organizatora,
którą zainteresowany jest klient, trwająca 60 minut;
Opłata – wynagrodzenie należne Organizatorowi
z tytułu realizacji usług świadczonych na rzecz Nabywcy;
Okres obowiązywania oferty – okres, w trakcie którego
Organizator
oferuje
możliwośd
skorzystania
z Voucherów;
Strona – strona internetowa prowadzona pod adresem:
https://gymspace.pl/ oraz jej podstrony;
Obiekt
„Swoszowice”
–
zespół
pomieszczeo
znajdujących się w budynkach położonych przy ul.
Myślenickiej 133 w Krakowie, służących celom
sportowo-edukacyjnym, prowadzone pod nazwą
GYMSPACE;
Obiekt „Prądnik” – zespół pomieszczeo znajdujących się
w budynkach położonych przy ul. Pocieszka 3
w Krakowie, służących celom sportowo-edukacyjnym,
prowadzone pod nazwą GYMSPACE;
Obiekt „Smart” – zespół pomieszczeo znajdujących się
w budynku „A” Galerii Swoszowice położonym przy ul.

Myślenickiej w Krakowie, służących celom sportowoedukacyjnym, prowadzone pod nazwą GYMSPACE;
Obiekty – łącznie Obiekt „Swoszowice”, Obiekt
„Prądnik” oraz Obiekt „Smart”.
§2. ZASADY OGÓLNE:
1. Niniejszy Regulamin określa zasady w sprzedaży
i realizacji Voucherów.
2. Organizatorem Voucherów jest Organizator –
wspólnicy spółki cywilnej Gymspace Mirosław
Kolarczyk Tomasz Zdeb, ul. Myślenicka 133, 30-698
Kraków, NIP: 6793149489 – Mirosław Kolarczyk
prowadzący działalnośd pod firmą Mirosław
Kolarczyk S-Projekt, ul. Józefa Sarego 7/11, 31-047
Kraków, numer NIP: 6761198881 oraz Tomasz Zdeb
prowadzący działalnośd pod firmą Tomasz Zdeb
Kraul Wakacje, ul. Tytusa Chałubioskiego 120S,
30-698
Kraków,
posiadający
numer
NIP:
9451227727; Usługodawca – Organizator;
3. Nabywcę oznacza osoba fizyczna oraz prawna
nabywającą od Organizatora Voucher.
4. Organizator posiada w swej ofercie następujące
rodzaje voucherów:
a. Voucher na jeden (1) Trening w cenie 120
złotych (słownie sto dwadzieścia złotych);
b. Voucher na pięd (5) Treningów w cenie 550
złotych (słownie piędset pięddziesiąt złotych);
c. Voucher na dziesięd (10) Treningów w cenie
1000 złotych (słownie tysiąc złotych).
5. Każdy z Voucherów posiada swój indywidualny
numer identyfikacyjny.
6. Wszystkie Vouchery są ewidencjonowane przez
Organizatora.
7. Vouchery nie są imienne i mogą zostad zrealizowane
przez inną osobę.
8. Termin ważności znajduje się na Voucherze. Data
ważności Vouchera nie podlega przedłużeniu.
Vouchery
mogą
przewidywad
ograniczenia
w zakresie dostępności terminów.
9. Wraz z otrzymaniem Vouchera Nabywca oświadcza,
że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje
w całości postanowienia Regulaminu oraz
zobowiązuje się do jego przestrzegania.
10. Voucher można nabyd u Organizatora, bądź za
pomocą środków porozumiewania się na odległośd,
na podstawie uprzednio złożonego zlecenia,
szczegółowo określonego w §4.

§3. ZASADY KORZYSTANIA:
1. Voucher może zostad zrealizowany u Organizatora w
Obiektach.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za
utracenie lub uszkodzenia Vouchera, od daty jego
przekazania Nabywcy.
3. Nabywca Vouchera jest zobowiązany do uprzedniej
rezerwacji z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
Podstawą do wykonania usługi przez Organizatora
jest uprzednie okazanie Vouchera lub podanie
numeru Vouchera.
4. Nabywca Vouchera jest zobowiązany do
uprzedniego mailowego kontaktu w celu realizacji
Vouchera – na adres mailowy info@gymspace.pl
5. Podczas rezerwacji należy podad Obiekt, w którym
będzie realizowany Voucher.
6. Nabywcy nie przysługuje prawo do otrzymania
zwrotu reszty, w przypadku niewykorzystania całej
kwoty, na jaką wystawiony został Voucher.
7. Organizator ma prawo odmówid realizacji Vouchera
w następujących przypadkach:
a. upływ terminu ważności Vouchera;
b. brak dokonanej uprzednio rezerwacji, zgodnie
z treścią ust. 3.
§4. NABYCIE VOUCHERA NA ODLEGŁOŚD PRZEZ
KONSUMENTA
1. W przypadku wyrażenia przez Nabywcę woli
zawarcia umowy kupna Vouchera na odległośd
Organizator informuje Nabywcę, o łącznej kwocie
na jaką będzie opiewad Voucher oraz rodzaju
świadczeo z nim związanych.
2. Organizator doręczy Voucher na adres wskazany
przez Nabywcę albo Voucher zostanie przekazany
do odbioru osobistego w Obiektach Organizatora.
3. Nabywcy przysługuje prawo do odstąpienia od
umowy zawartej na odległośd, w terminie 14 dni
bez podawania przyczyny lub ponoszenia kosztów.*
4. Bieg terminu o którym mowa w ust. 3 rozpoczyna
się od daty doręczenia Vouchera.*
5. Nabywca może odstąpid od umowy, składając
Wystawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
przed upływem terminu do odstąpienia.*
6. Zwrot płatności nastąpi nie później niż w terminie
14 dni, od daty otrzymania przez Wystawcę
oświadczenia o odstąpieniu od umowy.*
7. Organizator dokonuje zwrotu płatności, przy użyciu
takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył
Nabywca, chyba że Nabywca wyraźnie zgodził się na
inny sposób zwrotu.*
8. Prawo do odstąpienia nie przysługuje w przypadku
wykonania usługi.*
§5. REKLAMACJE:
1. Prawo do złożenia reklamacji przysługuje każdemu
Nabywcy, w terminie 14 dni od daty otrzymania
Vouchera i/lub wykonania usługi. Reklamacja
powinna byd złożona w formie pisemnej na adres
mailowy: info@gymspace.pl. Organizator rozpatrzy
reklamację w ciągu 14 dni od jej otrzymania oraz
powiadomi o jej rozstrzygnięciu.
2. O wyniku reklamacji Nabywca lub posiadacz

Vouchera zostanie niezwłocznie poinformowany.
§6. ROZLICZANIE:
1. Płatności za zakupiony u Organizatora Voucher
można dokonad przelewem na uprzednio
wskazany przez Wystawcę rachunek bankowy,
gotówką lub kartą przy odbiorze Vouchera
w Obiektach Organizatora.
2. Potwierdzeniem dokonania zakupu Vouchera jest
nota księgowa obciążeniowa lub potwierdzenie
dokonania
rezerwacji
przesłane
drogą
elektroniczną na wskazany adres mailowy.
3. Nota obciążeniowa i ewentualnie faktura VAT,
z
tytułu
usługi
kurierskiej
zostaną
przesłane/wydane Nabywcy wraz z zakupionym
Voucherem.
4. Organizator realizuje dostawę Voucherów za
pośrednictwem firmy kurierskiej. Koszt dostawy
na terenie Polski uzależniony jest od metody
płatności oraz sposobu dostawy. Dostawa
zamówionych Voucherów odbywa się na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Przed
realizacją
Vouchera
Organizator
każdorazowo dokonuje jego weryfikacji.
§7. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia
o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej:
„RODO”), Organizator informuje, iż administratorem
danych osobowych Usługobiorców i Uczestników są
Mirosław Kolarczyk prowadzący działalnośd pod
firmą Mirosław Kolarczyk S-Projekt, ul. Józefa
Sarego 7/11, 31-047 Kraków, numer NIP:
6761198881 oraz Tomasz Zdeb prowadzący
działalnośd pod firmą Tomasz Zdeb Kraul Wakacje,
ul. Tytusa Chałubioskiego 120S, 30-698 Kraków,
posiadający numer NIP: 9451227727 – wspólnicy
spółki cywilnej Gymspace Mirosław Kolarczyk
Tomasz Zdeb, ul. Myślenicka 133, 30-698 Kraków,
NIP: 6793149489.
2. Podanie danych jest dobrowolne i jest warunkiem
sprzedaży Vouchera i jego realizacji, a ich
niepodanie uniemożliwi dokonanie sprzedaż
i realizacji Vouchera. Dane przetwarzane będą
w celu realizacji Vouchera oraz ustalania
i dochodzenia ewentualnych roszczeo.
3. Dane
będą
przechowywane
przez
okres
obowiązywania umowy a po jej rozwiązaniu/
wykonaniu przez okres 2 lat od dnia realizacji
Vouchera, tj. do czasu przedawnienia ewentualnych
roszczeo. W przypadku przetwarzania danych
osobowych w celach księgowych, przez okres
wymagany przepisami prawa, tzn. 5 lat od kooca
roku kalendarzowego, w którym upłynął termin
płatności podatku.
4. Przysługuje Pani/ Panu prawo do żądania dostępu
do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich
przenoszenia. Przysługuje Pani/ Panu prawo do
wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodnośd z prawem przetwarzania,

5.

6.

7.

8.

9.

którego dokonano na podstawie Pani/ Pana zgody
przed jej cofnięciem.
Przysługuje Pani/ Panu prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/ Pana danych
osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego
interesu administratora, a także sprzeciwu wobec
przetwarzania Pani/ Pana danych, w zakresie którym
uprzednio Pani/Pan wyraziła/-ił zgodę.
Administrator jest uprawniony do przetwarzania
wyłącznie danych osobowych Nabywcy Vouchera.
Administrator nie jest uprawniony do przetwarzania
danych osobowych, osoby trzeciej (posiadacza
Vouchera), na rzecz której Nabywca dokonał
nabycia Vouchera, z uwagi na brak zgody osoby
trzeciej na przetwarzanie jej danych osobowych
przez Administratora.
Mając powyższe na uwadze nabycie Vouchera przez
Nabywcę na rzecz osoby trzeciej, następuje
wyłącznie w formie „na okaziciela”.
Administrator nie jest uprawniony do przesyłania/
przekazywania Vouchera osobie trzeciej, na rzecz
której Nabywca nabył Voucher.
W celu realizacji przysługujących Pani/ Panu praw,
związanych z przetwarzaniem Pani/ Pana danych
osobowych, może Pani/ Pan kontaktowad się
z
administratorem
na
adres
e-mail:
info@gymspace.pl

§8. POSTANOWIENIA KOOCOWE:
1. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie stosuje
się odpowiednie przepisy prawa powszechnie
obowiązującego.
* Uprawnienie do odstąpienia od umowy zawartej na
odległośd
przewidziane
dla konsumenta. Za
konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą
z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej
bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub
zawodową.

