REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO
"SAGOTowa RODZINA” w
Sieci Klubów SAGOT
w okresie od dnia 01 września 2021 r. do dnia 30 października 2022 r.

§1. SŁOWNICZEK
Przez pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:
1) Organizator – Ośrodek Szkoleniowo-Usługowy SAGOT Michał Sog z siedzibą w Katowicach
przy ul. Sokolskiej 31, 40-086 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod nr NIP:
64523-63-951, REGON: 241-36-32-79;
2) Klub – klub SAGOT lub cała sieć klubów Krav Maga SAGOT;
3) Klient – osoba, która korzysta z usług sieci klubów SAGOT na podstawie umowy zawartej przed
albo w czasie trwania Programu Lojalnościowego, tj. wykupiła karnet dostępny w ofercie Klubu
obejmujący zajęcia Krav Maga i legitymuje się kartą klubową SAGOT, jak również osoba
korzystająca z usług sieci klubów SAGOT na podstawie akceptowanych przez Organizatora kart
programów partnerskich; Klientem może być tylko osoba pełnoletnia lub niepełnoletnia, która
ukończyła 15 lat posiadająca pisemną zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na korzystanie
z usług Klubu oraz jego oświadczenie o wzięciu pełnej odpowiedzialności za osobę
niepełnoletnią;
4) Karnet – Karnet KRAVER – 3 miesiące, Karnet FIGHTER – 6 miesięcy, Karnet WARRIOR –
12 miesięcy, Karnet KM KIDS - 3 miesiące, Karnet KM KIDS - 5 miesięcy; Karnet KM KIDS
- 10 miesięcy;
5) Karta Partnerska - wydana przez Organizatora, zgodna ze wzorem przez niego ustalonym,
imienna karta do zbierania Pieczątek w ramach Programu Partnerskiego, w tym do uczestnictwa
w Konkursie, na warunkach określonych w Regulaminie;
6) Wyzwanie – wskazany w niniejszym Regulaminie etap, w którym Klient zobowiązany jest
zebrać w określonym przedziale czasu określoną dla danego Wyzwania liczbę Pieczątek
uprawniającą do odbioru Nagrody Rzeczowej przewidzianej w danym Wyzwaniu;
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7) Pieczątka – odcisk wzoru ustalonego przez Organizatora, potwierdzający wykupienie karnetu
przez poleconą osobę;
8) Program Partnerski albo Program – Program Partnerski „SAGOTowa RODZINA” w Sieci
Klubów SAGOT w okresie od dnia 01 września 2021 r. do dnia 30 października 2022 r., którego
zasady określa Regulamin;
9) Nagroda – określona w Regulaminie Programu gwarantowana nagroda rzeczowa, do odbioru
której Klient jest uprawniony po zdobyciu określonej liczby pieczątek.
10) Regulamin – niniejszy Regulamin Programu Partnerskiego „SAGOTowa RODZINA”,
określający warunki i zasady Programu Partnerskiego, w tym również warunki i zasady odbioru
nagród;
11) Regulamin Klubów SAGOT - Regulamin Klubów SAGOT dostępny na stronie
www.kravmaga.sagot.pl.

§2. KLUBY OBJĘTE PROGRAMEM PARTNERSKIM
Program Partnerski dotyczy wszystkich Klubów sieci Krav Maga SAGOT, których aktualna lista
znajduje się na stronie internetowej https://kravmaga.sagot.pl/. Zmiana listy Klubów Sieci SAGOT w
okresie obowiązywania Programu nie stanowi zmiany Regulaminu.

§3. CELE PROGRAMU PARTNERSKIEGO
Celem Programu Partnerskiego jest promowanie aktywnego stylu życia, wzrost świadomości procedur
oraz bezpieczeństwa osobistego oraz sieci Klubów Krav Maga SAGOT.

§4. CZAS TRWANIA PROGRAMU PARTNERSKIEGO
1.

Program Partnerski rozpoczyna się dnia 1 września 2021 roku (tj. środa) o godz.: 6:30.

2.

Program Lojalnościowy trwa do dnia 30 października 2022 roku do godziny 23:00.
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§5. UCZESTNICY PROGRAMU PARTNERSKIEGO

1.

Uczestnikiem Programu Partnerskiego może być każdy Klient, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3
poniżej.

2.

Organizator zastrzega, że w niniejszym Programie Partnerskim do wydania przewidziano
5.000 (pięć tysięcy) Kart Partnerskich, a wyczerpanie zapasu Kart Partnerskich uniemożliwia
wzięcie udziału w Programie Partnerskim.

3.

W Programie Partnerskim nie mogą brać udziału małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo
i powinowaci w tej samej linii lub stopniu pracowników, współpracowników oraz osoby
świadczące usługi i współpracujące z Organizatorem.

§6. NAGRODY

1.

Nagrodami w poszczególnych etapach Programu Partnerskiego są:
a) za pierwszą przyprowadzoną osobę: opaska na rękę Krav Maga SAGOT,
b) za drugą przyprowadzoną osobę: koszulka Krav Maga SAGOT (o wartości do 60zł),
c) za trzecią przyprowadzoną osobę: voucher upoważniający do bezpłatnego uczestnictwa w
dowolnym organizowanym przez klub SAGOT seminarium szkoleniowym (o wartości do
150zł);
d) za piątą przyprowadzoną osobę: zestaw Rushguard i spodenki Krav Maga SAGOT (o
wartości do 310zł),
e) za ósmą przyprowadzoną osobę: voucher upoważniający do 100% zniżki uczestnictwa w
dowolnym organizowanym przez klub SAGOT zgrupowaniu/ obozie treningowym MAX
POWER (o wartości do 1950zł).

2.

Organizator informuje, że wartość poszczególnych Nagród określonej w ust. 1 powyżej nie
przekracza kwoty 2000,00 zł i w związku z tym jest zwolniona od podatku dochodowego od
osób fizycznych.
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3.

Sponsorem wszystkich Nagród jest Organizator.

4.

Organizator informuje, że nie ma możliwości wymiany żadnej z Nagród na inny produkt ani
otrzymania jej ekwiwalentu w formie pieniężnej.

5.

W przypadku wyczerpania stanu magazynowego Nagrody – Organizator rości sobie prawo do
wydania Nagrody w późniejszym czasie po uzupełnieniu zapasu nagród.

6.

Klient uprawniony do odbioru danej Nagrody nie może przenieść prawa do odebrania tej
Nagrody na osobę trzecią.

§7. WARUNKI UDZIAŁU W PROGRAMIE PARTNERSKIM

1.

Program Partnerskim odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2.
3.

Udział w Programie Partnerskim jest dobrowolny.
Aby wziąć udział w Programie Partnerskim Klient powinien:
a) w czasie trwania Programu Partnerskim określonym w § 4 Regulaminu, odebrać w recepcji
dowolnie wybranego przez siebie Klubu, imienną Kartę Partnerską po uprzednim podaniu
swojego imienia i nazwiska w celu wypełnienie przez pracownika Organizatora Karty
Partnerskiej.
b) w czasie trwania Programu Partnerskiego być podczas podpisania Karnetu przez osobę,
której rekomendował usługę uprawniających do otrzymania Pieczątki określonych w ust. 5
niniejszego Paragrafu;

4.

Pracownicy Organizatora, w celu weryfikacji tożsamości Klienta mogą poprosić o okazanie
dowodu tożsamości. Odmowa okazania dokumentu wiąże się z odmową wydania Karty
Partnerskiej albo z odmową odbicia Pieczątki w Karcie Partnerskiej.

5.

Zasady przyznania pieczątek:
a) Pierwszą pieczątkę Klient otrzymuje wraz z Kartą Partnerską;
b) Za każdą podpisany Karnet przez osobę nie będącą wcześniej członkiem klubu Klient
otrzymuje jedną pieczątkę
e) Klient może zbierać pieczątki do osiągnięcia maksymalnej liczby pól wydrukowanych na
Karcie Partnerskiej
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W przypadku sumowania kilku Kart Partnerskich Pierwsza Pieczątka podlega zaliczeniu tylko
na poczet jednej Karty Partnerskiej.
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W przypadku zagubienia, zniszczenia lub utraty Karty Partnerskiej Klient jest uprawniony do
otrzymania nowej pustej Karty Partnerskiej, do wyczerpania zapasu tych Kart. W takim
przypadku Klient nie jest uprawniony do uzupełniania nowej Karty Partnerskiej o liczbę
Pieczątek zebranych w zagubionej, zniszczonej lub utraconej Karcie Partnerskiej.
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Od chwili odebrania Karty Partnerskiej Klient jest wyłącznie odpowiedzialny za skutki jej
zagubienia, zniszczenia lub utraty, a w szczególności za skutek w postaci ujawnienia jego
danych osobowych znajdujących się w tej Książeczce.
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Pieczątki mogą być zbierane tylko na Karcie Partnerskiej.
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Karta Partnerska jest imienna i nie może być używana przez innego Klienta. W przypadku
stwierdzenia przez Organizatora, że w ramach tej samej Karty Partnerskiej Pieczątki zbierane
są przez większą liczbę Klientów, wszystkie uzyskane dotychczas Pieczątki zostaną
unieważnione, a Klienci ci zostaną nieodwołalnie wykluczeni z Programu.

§8. ODBIÓR NAGRÓD RZECZOWYCH
1.

Nagrody będą wydawane w klubie SAGOT w Katowicach, Zabrzu, Tychach, Sosnowcu bądź
pozostałych sekcjach Krav Maga SAGOT po uprzedniej zgodzie instruktora prowadzącego

2.

Nagrody będą wydawane na życzenie Klienta po okazaniu wypełnionej Karty Partnerskiej, z
zastrzeżeniem, że w wypadku niedostępności Nagrody w danym dniu w danym Klubie,
Nagroda może zostać wydana Klientowi w późniejszym terminie, o którym Organizator
zawiadomi Klienta.

3.

Nagrody będą wydawane po weryfikacji przez Organizatora spełnienia przez Klienta warunków
określonych Regulaminem, okazaniu przez Klienta pracownikowi recepcji Klubu Karty
Partnerskiej z wymaganymi Pieczątkami i po podpisaniu przez Klienta potwierdzenia odbioru
Nagrody. Nagroda może zostać odebrana przez uprawnionego Klienta wyłącznie osobiście.

4.

Pracownicy Organizatora, w celu weryfikacji spełnienia przez Klienta warunków Programu i jego
tożsamości, w chwili odbioru Nagrody mogą poprosić o okazanie dowodu osobistego lub innego
dokumentu potwierdzającego tożsamość. Odmowa okazania dokumentu wiąże się z odmową
wydania Nagrody.
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5.

Jeżeli Klient odmawia przyjęcia Nagrody, Nagroda przepada i pozostaje do dyspozycji
Organizatora.

§9. DANE OSOBOWE

1.

Administratorem danych osobowych przekazanych przez Klienta w związku z uczestnictwem w
Programie Partnerskim jest Ośrodek Szkoleniowo-Usługowy SAGOT Michał Sog z siedzibą w
Katowicach, ul. Sokolska 31, 40-086 Katowice, posiadająca NIP: 6452363951, REGON:2413632-79.

2.

Klient podaje swoje dane dobrowolnie, jednakże Organizator zastrzega, że udział w Programie
Partnerskim, w tym wydanie jakiejkolwiek Nagrody, bez przetwarzania danych osobowych jest
niemożliwy.

3.

Dane osobowe Klientów biorących udział w Programie Partnerskim przetwarzane będą w celu
realizacji tego Programu.

4.

Administrator danych informuje ponadto, że dane osobowe Klientów pozyskane w związku z
niniejszym Programem Partnerskim przetwarzane będą w celach, o których mowa w ust. 3
powyżej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej: “RODO”);

5.

Każdy Klient przystępujący do Programu Partnerskiego zostanie poinformowany o swoich
prawach wynikających z RODO. Stosowna informacja znajduje się w Regulaminie Klubu
SAGOT.

§14. REKLAMACJE

1.

Wszelkie reklamacje dotyczące Programu Partnerskiego, w tym co do niniejszego Regulaminu,
należy składać w formie pisemnej doręczonej poprzez pozostawienie pisma na recepcji w
placówkach Klubu lub za pośrednictwem poczty ma adres siedziby Organizatora albo drogą
mailową na adres mailowy: kravmaga@sagot.pl, z dopiskiem "PROGRAM PARTNERSKI".
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2.

Reklamacja powinna zawierać dane kontaktowe zgłaszającego reklamację takiej jak: imię,
nazwisko, adres e-mail (w przypadku zamiaru otrzymania odpowiedzi w formie e-mail) lub adres
do korespondencji (w przypadku zamiaru otrzymania odpowiedzi w formie pisemnej), opis
reklamacji oraz żądanie.

3.

Organizator udzieli odpowiedzi na złożone reklamacje w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania.

§15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.

Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Klubu SAGOT.

2.

Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie w taki sposób, który umożliwia pozyskanie,
odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, z którego korzysta
Klient.

3.

Przed przystąpieniem do udziału w Programie Partnerskim Klient zobowiązany jest do
zapoznania się z Regulaminem i przestrzegania jego postanowień.

4.

Organizator zastrzega możliwość dokonywania zmian niniejszego Regulaminu (ogłoszonych
poprzez zamieszczenie zgodnie z ust. 1 powyżej) w dopuszczalnym przez prawo zakresie, w tym
zmian na korzyść Klientów, w szczególności poprzez wprowadzenie na stałe lub w zakresie
czasowym lub wyłącznie w odniesieniu do niektórych Klubów, odmiennych aniżeli określone w
Regulaminie zasad i warunków otrzymania Pieczątek.

5.

W razie zmiany Regulaminu Klient ma prawo rezygnacji z dalszego udziału w Programie
Partnerskim w każdym czasie.

6.

Organizator nie pokrywa kosztów i wydatków poniesionych przez Klientów w związku z
udziałem w Programie Partnerskim.
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