
 

REGULAMIN TYGODNIA PROMOCYJNEGO „PRZYPROWADŹ 
SWOJEGO PRZYJACIELA” 

(dalej „Regulamin”) 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem tygodnia promocyjnego o nazwie „PRZYPROWADŹ SWOJEGO 
PRZYJACIELA”, jest IMPULS Weronika Pruśniewska z siedzibą w Warszawie, 
przy ul. Daniłowskiego 2/4, NIP:113-238-91-07. 

2. Czas trwania tygodnia promocyjnego “PRZYPROWADŹ SWOJEGO 
PRZYJACIELA” obejmuje okres od 26 lipca 2021 roku do 1 sierpnia 2021. 

3. Promocyjnym tygodniem objęte są dwa firmowe kluby: klub Bielany przy ul. 
Daniłowskiego 2/4 oraz klub Wawer przy ul. Wał Miedzeszyński 422, w 
Warszawie. 

§2. DEFINICJE 

1. Przyjaciel – nowy członek klubu, osoba, która w ostatnich dwóch  latach, 
licząc od dnia rozpoczęcia tygodnia promocyjnego, nie kupiła żadnego karnetu 
w klubach Impuls. 

2. Klubowicz, osoba, która posiada aktywny Karnet w klubie Impuls, lub 
aktywna kartę partnerską; Medicover, MultiSport, FitProfit, Be Active. 

3. Promocyjny karnet, karnet 30-dniowy w cenie 85 zł, dostępny w zakupie 
tylko w tygodniu promocyjnym “PRZYPROWADŹ SWOJEGO PRZYJACIELA” 

4. Paczka niespodzianka do podziału Pakiet próbek suplementów, 
przygotowany od naszych partnerów. 

§ 3.WARUNKI UCZESTNICTWA, PROMOCJE I NAGRODY 

1. Promocyjny karnet, przeznaczony jest wyłącznie dla Przyjaciół - nowych 
członków klubu IMPULS TRAINING CENTER, którzy przyszli podczas 
trwania tygodnia promocji “PRZYPROWADŹ SWOJEGO PRZYJACIELA” t.j 26 



26 lipca–1 sierpnia 2021r. do jednego z 2 klubów IMPULS TRAINING CENTER 
wraz z klubowiczem IMPULS TRAINING CENTER na trening.  

2. „Paczka niespodzianka do podziału” przeznaczona jest dla klubowicza i 
jego Przyjaciela-nowego członka klubu, którzy podczas promocyjnego 
tygodnia “PRZYPROWADŹ SWOJEGO PRZYJACIELA”, udostępnią zdjęcie ze 
wspólnego treningu na swoich profilach na Instagramie lub Facebook 
oznaczając je hasztageiem #ImpulsBFF oraz lokalizacją jednego z klubów 
Impuls Training Center. 

1. Jedna osoba może przyprowadzić do klubu IMPULS TRAINING CENTER, 
podczas tygodnia“PRZYPROWADŹ SWOJEGO PRZYJACIELA” więcej niż jednego 
Przyjaciela-nowego członka klubu.  

§4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w recepcji w dwóch klubach IMPULS 
TRAINING CENTER w których odbywa się tydzień promocyjny 
“PRZYPROWADŹ SWOJEGO PRZYJACIELA” oraz na stronie 
impulstrainingcenter.pl. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym 
Regulaminie  w każdym czasie bez podania przyczyny. 


