
 
 REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO „Be fit mom”  

POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1) Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady prowadzenia programu 

lojalnościowego pod nazwą „Be fit mom”, zwanej dalej „Programem”. Organizatorem 

Programu („Organizator”) jest Galeria Malta Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. 

Żelaznej 28/30, 00-832 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000286234, o numerze NIP:5252401942.  

2) Czas Trwania Programu jest nieokreślony jednak czas zbierania punktacji uprawniającej 

do odbioru karty przedpłaconej o wartości 50 zł zgodnie z niniejszym regulaminem 

obejmuje wyłącznie dany rok kalendarzowy od marca do listopada danego roku z uwagi 

na możliwości pogodowe przeprowadzenia zajęć zgodnie z harmonogramem znajdującym 

się na stronie www.galeriamalta.pl 

3) Wszelkie zmiany harmonogramu oraz bieżące informacje o Akcji Be Fit Mom znajdują 

się na stronie internetowej Galerii Malta pod adresem:www.galeriamalta.pl .  

4) Pula nagród na dany rok kalendarzowy wynosi 300 sztuk kart. 

5) Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Programu w 

przypadku wyczerpania puli dostępnych kart upominkowych, będących nagrodami dla 

uczestniczek Programu.  

6) Niniejszy Regulamin dostępny będzie na stronie internetowej www.galeriamalta.pl oraz w 

biurze Administracji Galerii Malta.  

 

ZASADY PROGRAMU  

7) Program skierowany jest do pełnoletnich kobiet, posiadających pełną zdolność do 

czynności prawnych, które w trakcie trwania Programu wezmą udział w 

ogólnorozwojowych treningach, prowadzonych przez trenerkę Olgę Lipczyńską w ramach 

programu zajęć dla matek z wózkami „Be fit mom”. Zajęcia odbywają się w każdy wtorek 

o godzinie 11:00 na terenach wokół Jeziora Maltańskiego w Poznaniu. Szczegółowe 

informacje na temat harmonogramu i przebiegu zajęć dostępne są na stronie internetowej 

Galerii Malta oraz w punkcie informacyjnym na poziomie 0 Galerii Malta.  

8) W Akcji nie mogą brać udziału: pracownicy Organizatora, pracownicy Administracji 

Galerii Malta, właściciele oraz pracownicy sklepów, punktów usługowych, punktów 

handlowych mieszczących się w Galerii Malta, jak również pracownicy ochrony, serwisu 

technicznego i sprzątającego - a także członkowie najbliższej rodziny wyżej 

wymienionych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: małżonków, dzieci, 

rodziców, rodzeństwo, małżonków i dzieci rodzeństwa, krewnych i powinowatych 

drugiego stopnia oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia. Pracownikiem w 

rozumieniu Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę jak 

i osoba współpracująca na podstawie umowy cywilnoprawnej (w szczególności na 

podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia). 

9) Uczestniczka, która weźmie udział w 10 treningach „Be fit mom” (z zastrzeżeniem 

otrzymania bonusowego punktu udział, o czym jest mowa w pkt 13, uprawniona jest do 

otrzymania karty podarunkowej Galerii Malta o wartości 50 złotych. Karta upominkowa 

http://www.galeriamalta.pl/


może być wykorzystana na zakupy we wszystkich sklepach i punktach usługowych w 

Galerii Malta.  

10) Każda uczestniczka Programu otrzyma kartę przeznaczoną do zbierania pieczątek 

potwierdzających udział w treningach „Be fit mom”. Udział w jednym treningu uprawnia 

do uzyskania jednej pieczątki, z zastrzeżeniem pkt 13. Pieczątki będą przyznawane przez 

pracownika Galerii Malta każdorazowo po zakończeniu zajęć „Be fit mom”. Fizyczne 

posiadanie karty jest warunkiem koniecznym uczestnictwa w Programie.  

11) Karty potwierdzające udział w programie lojalnościowym będą stemplowane w Słodkich 

Historiach na parterze Galerii Malta w godzinach 12:00 – 12:30.  

12) Po zebraniu 10 pieczątek (z zastrzeżeniem pkt 13), potwierdzających udział w 10 

treningach „Be fit mom”, uczestniczka może wymienić ostemplowaną kartę na kartę 

upominkową w dniu treningu w Słodkich Historiach na parterze Galerii Malta w 

godzinach 12:00 – 12:30  

13) Każda uczestniczka, która zaprosi do udziału w zajęciach „Be fit mom” nową osobę 

otrzyma dodatkowe dwie pieczątki (oznaczone jako bonus w karcie uczestniczki 

polecającej w dacie udziału osoby zaproszonej, stąd warunkiem otrzymania tych punków 

jest również udział w zajęciach osoby polecającej). Warunkiem otrzymania dodatkowych 

pieczątek będzie potwierdzenie przez nową uczestniczkę, że została zaproszona przez 

dotychczasową uczestniczkę zajęć oraz potwierdzenie przez prowadzącą zajęcia Olgę 

Lipczyńską, że nowa uczestniczka brała aktywny udział w treningu. Nowa uczestniczka 

otrzyma kartę potwierdzającą udział w programie oraz jedną pieczątkę za udział w 

pierwszym treningu.  

14) Każda uczestniczka jest uprawniona do zbierania pieczątek tylko na jednej karcie 

potwierdzającej udział w programie. Po zebraniu 10 pieczątek i wymianie karty na kartę 

podarunkową uczestniczka może rozpocząć zbieranie pieczątek za udział w kolejnych 

treningach „Be fit mom” na nowej karcie.  

15) Udostępnianie karty potwierdzającej udział w Programie innym uczestniczkom lub 

gromadzenie na jednej karcie pieczątek przez dwie lub więcej osób jest niedozwolone. 

Nie jest możliwe uzyskanie pieczątki na nośniku innym niż oryginalna karta 

potwierdzająca udział w Programie, wydana przez Organizatora. W przypadku powzięcia 

przez Organizatora uzasadnionych wątpliwości co do autentyczności paragonu, 

przystąpienie do zadania może zostać wstrzymane do momentu potwierdzenia 

oryginalności lub pochodzenia paragonu, nie dłużej jednak niż do 5. dnia od daty 

przedstawienia przez Uczestnika paragonu. 

16) Wymiana karty z kompletem 10 pieczątek na kartę upominkową Galerii Malta będzie 

możliwa do końca danego roku kalendarzowego lub wyczerpania puli kart upominkowych 

przeznaczonych na nagrody w danym roku kalendarzowym. Nie można zastrzec 

szczególnych właściwości nagrody ani wymienić jej na inną. Uczestnik nie może 

otrzymać w zamian za nagrodę ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego.  

17) Organizator gwarantuje przyznanie nagrody każdej osobie, która spełni wymogi 

Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że po wyczerpaniu puli nagród określonej w 

niniejszym Regulaminie nagrody nie przysługują nikomu, choćby spełnił wszystkie 

kryteria.  



 

REKLAMACJE  

18) Reklamacje, w tym zwłaszcza dotyczące ewentualnych nieprawidłowości w zakresie 

uzyskania pieczątek lub wymiany karty potwierdzającej udział w programie na kartę 

upominkową Galerii Malta mogą być zgłaszane Organizatorowi w formie pisemnej na 

adres Organizatora podany w punkcie 1.2 powyżej;  

19) Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać dokładne dane personalne zgłaszającego (imię, 

nazwisko, dokładny adres wraz z kodem pocztowym reklamującego) oraz przyczynę 

reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających 

reklamację, kopię formularza uczestnika oraz uzasadnienie składanej reklamacji, złożonej 

nie później niż 30 dni od zdarzenia wskazanego przez Uczestniczkę w zgłoszeniu.  

20) Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę stempla pocztowego na przesyłce 

zawierającej reklamację. 

21) Reklamacje rozpatruje Organizator. Postępowanie reklamacyjne trwa do 14 (słownie: 

czternastu) dni od daty wniesienia reklamacji. O wyniku postępowania reklamacyjnego 

Organizator powiadamia niezwłocznie zainteresowanego Uczestnika na adres podany 

przez niego w treści reklamacji. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest 

wiążąca i ostateczne.   

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

22) Organizator, który jest jednocześnie Administratorem danych osobowych uczestnika 

oświadcza, że chroni dane osobowe uczestników na zasadach i zgodnie z obowiązującymi 

przepisami z zakresu ochrony danych osobowych, w szczególności Rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady 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/RODO).  

23) Administrator oświadcza, że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające 

ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych 

ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe przed udostępnieniem ich osobom 

nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.  

24) Uzyskane przez Administratora dane osobowe będą przetwarzane w celu:  

a) zapewnienia prawidłowego przebiegu Akcji, o których mowa w niniejszym 

Regulaminie, wykonania obowiązków powierzonych przez podmiot zlecający 

zorganizowanie Konkurs,   

b) rozliczenia ewentualnie występujących obowiązków podatkowych wynikającego 

z przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób 

fizycznych,  

c) w celu rozpatrywania reklamacji w oparciu o niniejszy regulamin,  

d) utrwalenia przebiegu Akcji w ramach fotorelacji z utrwaleniem wizerunku 

uczestników oraz ich publikacją w mediach społecznościowych (cel marketingowy),  

e) w razie wyrażonej zgody na cele marketingowe. 

25) Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są:  

a) przez okres niezbędny do realizacji Akcji, a także rozliczeniem płatności oraz 

dochodzeniem roszczeń oraz w związku z przepisami bezwzględnie obowiązującymi 



wymagającymi od Administratora przetwarzanie danych po zrealizowanym Akcji;  

b) w przypadku przetwarzania na podstawie zgody, dane osobowe przetwarzane są do 

momentu cofnięcia zgody, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.  

26) W każdym czasie Uczestnik może złożyć wniosek do Administratora w sprawie jego 

danych osobowych z prośbą i informacje, cofnięcie bądź modyfikację udzielonej zgody, 

poprzez przesłanie stosownego pisma listem poleconym na adres siedziby Administratora. 

W celu weryfikacji wniosku niezbędne jest podanie: pełne dane osobowe umożliwiające 

odpowiedź (imię, nazwisko, dane adresowe), dane umożliwiające identyfikacje udzielonej 

zgody (data udzielenia zgody, Nazwa Akcji którego dotyczyła zgoda, nazwa i 

miejscowość udzielenia zgody, numer telefonu) oraz treść żądania (dokładne wskazanie o 

jaką informację bądź modyfikację chodzi). Wnioski są rozpatrywane w terminie 30 dni od 

daty wpływu pisma, w razie przesłania żądania Administrator może weryfikować 

prawdziwość i zakres zapytania.  

27) Uczestnikowi przysługuje prawo do żądania usunięcia, uzupełnienia lub zmiany danych 

osobowych przetwarzanych przez Administratora.   

28) Prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników określone są wyłącznie w niniejszym 

Regulaminie; wszelkie informacje o Akcji dostępne w materiałach reklamowych mają 

charakter jedynie informacyjny. 

29) Poprzez zgłoszenie do Akcji Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z niniejszym 

Regulaminem, rozumie jego postanowienia oraz wyraża zgodę na wszystkie zasady Akcji 

zawarte w niniejszym Regulaminie.   

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

30) We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie 

znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.  

31) Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie 

informacyjny, dodatkowy w stosunku do Regulaminu. Wiążące są jedynie postanowienia 

niniejszego Regulaminu oraz obowiązujące przepisy prawa polskiego. – a harmonogram? 

32) Jeżeli okazałoby się, że jakiekolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu okazałyby 

się nieważne, bezskuteczne lub niemożliwe do wykonania albo też zostały za takie uznane 

mocą orzeczenia organu administracji lub orzeczenia sądowego lub zmianie uległ stan 

prawny albo wykładnia przepisów prawa, uniemożliwiając wykonanie niektórych 

postanowień Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy, zaś 

Organizator, kierując się dobrą wiarą i koniecznością ochrony praw konsumentów, 

ustanowi postanowienie zastępcze, nadające się do wykonania, o skutkach jak najbardziej 

zbliżonych do pierwotnych jego postanowień. 

 


