
 

 SATURN FITNESS sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie 01-934 przy ulicy Arkuszowej 18 
MICHAŁ KOBRZYŃSKI SATURN z siedzibą w Warszawie 03-554 przy ul. Kuflewskiej 6 

 

REGULAMIN ZAWIESZENIA KARNETÓW AKCJI „SILNI RAZEM” 

Organizatorem Akcji jest: SATURN FITNESS SP. z o. o. z siedzibą w Warszawie (01‐934); ul. Arkuszowej 18, NIP: 
7010250765; REGON 142468575; wpisaną do rejestru przedsiębiorców, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000363142 oraz MICHAŁ KOBRZYŃSKI 
SATURN z siedzibą w Warszawie (03-554); ul. Kuflewska 6, NIP: 52715765885; REGON 16036066 zwanymi dalej 
„Organizatorem”, będąca właścicielem sieci klubów fitness SATURN FITNESS, zwanych dalej „Klubami”.  

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.1. Niniejszy regulamin, określa warunki i zasady, na jakich odbywa się akcja promocyjna zawieszenia 
karnetów pod nazwą „Silni razem”(zwanej dalej „Akcją”).  

1.2. Akcja jest organizowana na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Akcja zostanie ogłoszona w 
mediach, oraz kanałach social media należących do Organizatora. 

1.3. Akcja na warunkach opisanych postanowieniami niniejszego Regulaminu rozpoczyna się 30 marca 
2020 i trwa do odwołania. 

1.4. W przypadkach nieopisanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają zapisy Umowy 
Członkowskiej oraz regulaminów obowiązujących w Klubach. Wszystkie niezdefiniowane a opisane 
wielkimi literami pojęcia należy rozumieć ́zgodnie z definicjami wskazanymi w Formularzu Aplikacyjnym 
i Ogólnych Warunkach Członkostwa.  

 

II. PRZEDMIOT AKCJI 

2.1. Akcja skierowana jest do osób, które zawarły z Organizatorem umowę członkowską na korzystanie z 
Klubów („Umowa Członkowska”) i posiadają aktywne Umowy Członkowskie z Organizatorem zarówno 
na czas określony jak i nieokreślony. 

2.2. Warunkiem skorzystania z Akcji jest posiadanie aktywnej Umowy Członkowskiej w pakiecie na 
minimum 12 miesięcy, na minimum 3 miesiące lub bezterminowej oraz zaakceptowanie postanowień́ 
niniejszego Regulaminu. 

2.3. Każda umowa terminowa jak i bezterminowa zawarta w klubach Saturn Fitness, może być 
zawieszona na okres związany z koniecznością zamknięcia klubów Saturn Fitness, w wykonaniu 
postanowień rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r., wydanego w związku z 
pandemią wirusa SARS-CoV-2. 

2.4. Zawieszenie umowy jest bezpłatne. Aby tego dokonać, należy wysłać wiadomość e-mail na adres: 
zawieszam@saturn-fitness.pl. W treści maila wpisać imię, nazwisko, numer PESEL oraz nr telefonu -          
w celu zidentyfikowania Twojej osoby. 

2.5. Po ponownym otwarciu klubów Saturn Fitness, karnety zostaną automatycznie odwieszone a 
członkostwo stanie się w pełni aktywne i automatycznie przedłużone o okres zawieszenia umowy na 
czas zamknięcia klubów, wynikający z postanowień rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 
2020 r., wydanego w związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2. 


