Regulamin programu „Poleć znajomemu”
Regulamin („Regulamin”) programu „Poleć znajomemu” prowadzonego przez Balance by
Britta Hardeck („Balance”) należy przeczytać razem z Ogólnym Regulaminem studia Balance,
dostępnym na stronie internetowym studia Balance:
https://balancestudio.me/Regulamin_Studia.pdf.
W przypadku wystąpienia niezgodności pomiędzy niniejszym Regulaminem a Ogólnym
Regulaminem, zastosowanie ma niniejszy Regulamin, ale wszystkie pozostałe postanowienia
Ogólnego Regulaminu pozostają w pełnej mocy.
Niniejszy Regulamin dotyczy programu „Poleć znajomemu” prowadzonego przez studio
Balance („Program”). Poprzez polecenie studia znajomemu, zastosowanie się do polecenia,
skorzystanie z Programu lub wzięcie udziału w Programie w jakikolwiek inny sposób, klient
polecający i/lub znajomy, któremu polecono studio Balance, wyrażają zgodę, by wiązał ich
niniejszy Regulamin, a także Ogólny Regulamin studia Balance.
1. Osoba fizyczna, do której wysłano e-mail informujący o programie, będzie uważana za
„Klienta Polecającego” w stosunku do wszystkich „Zakwalifikowanych Znajomych”, którym
dana osoba fizyczna poleciła studio Balance.
2. Aby polecić studio znajomym, klient musi kupić co najmniej jedno wejście do studia
Balance oraz podać Balance swoje imię, nazwisko, e-mail i numer telefonu, a także wyrazić
zgodę na wykorzystywanie tych danych dla celów marketingowych przez studio Balance, co
zostało opisane w Ogólnym Regulaminie.
3. Aby zakwalifikować się do Programu, Klient Polecający musi polecić Balance
Zakwalifikowanemu Znajomemu.
4. Za Zakwalifikowanego Znajomego może zostać uznany tylko znajomy, któremu polecono
studio Balance i który nie kupił wcześniej wejścia do studia Balance oraz nie skorzystał z
darmowego wejścia ani z innej promocji oferowanej przez Balance. Klienci Polecający nie
mogą polecić studia samym sobie.
5. Znajomy, któremu polecono studio Balance, musi kupić karnet na 4-8 wejść do Balance
przed zakończeniem programu oraz podać Balance swoje imię, nazwisko, e-mail i numer
telefonu, a także wyrazić zgodę na wykorzystywanie tych danych dla celów marketingowych
przez studio Balance, co zostało opisane w Ogólnym Regulaminie.
5. Jeśli Zakwalifikowany Znajomy kupi karnet na 4-8 wejść do studia Balance przed
zakończeniem Programu, Zakwalifikowany Znajomy otrzyma karnet na 4 wejścia za
darmo. Darmowy karnet może zostać przyznany danej osobie tylko jeden raz.
6. Za każdego Zakwalifikowanego Znajomego, który kupi karnet na 4-8 wejść do studia, Klient
Polecający otrzyma zniżkę 50% na następny karnet na 4-8 wejść, który Klient Polecający
zakupi dla siebie w Balance. Zniżka 50% może zostać zastosowana tylko raz do jednego
karnetu i nie można jej łączyć z kolejną zniżką 50% ani z inną zniżką lub promocją. Jeśli Klient
Polecający poleci studio Balance więcej niż jednemu Zakwalifikowanemu Znajomemu, Klient
Polecający otrzyma zniżkę 50% na tyle karnetów, ilu jest Zakwalifikowanych Znajomych,
którym Klient Polecający polecił studio Balance w ramach Programu, z uwzględnieniem zasad
Programu.

7. Niniejszy Program jest ograniczony w czasie, a Balance zastrzega sobie prawo do
odwołania, zmiany, zawieszenia i zakończenia Programu, a także odstąpienia od niego, jak
również do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym momencie wedle własnego uznania
i bez wcześniejszego powiadomienia.
8. Klienci Polecający mogą skorzystać z wyżej wspomnianej zniżki 50% przy zakupach
dokonanych przed zakończeniem Programu oraz przez 60 dni po zakończeniu Programu.
9. Karnety zakupione lub przyznane za darmo w ramach Programu są ważne przez 30 dni od
wybranej daty rozpoczęcia karnetu, przy czym data rozpoczęcia nie może być późniejsza niż
01.12.2019 r.
10. Korzyści płynące z niniejszego Programu są niepieniężne i nie mogą zostać wymienione
na gotówkę.
11. Niniejszy Program ma zastosowanie tylko do zajęć grupowych i nie łączy się z
innymi ofertami.
12. Skorzystanie z Programu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie
danych osobowych przez studio Balance.
13. Niniejszy Program oraz regulamin podlegają polskiemu prawu, a wszelkie spory będą
podlegały zasadom opisanym w Ogólnym Regulaminie.

