Regulamin Wyzwania “6 week summer challenge”
1. Wyzwanie “6 week summer challenge” („Wyzwanie”) jest organizowane przez Holmes Place
Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00‐844
Warszawa) przy ulicy Grzybowskiej 63 , wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr
KRS 221325, posiadająca NIP nr 526‐282‐30‐01, REGON nr 015847779, zwana dalej „Holmes Place“.
2. Holmes Place jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 kodeksu cywilnego. W
Wyzwaniu nie mogą uczestniczyć pracownicy Holmes Place, a także członkowie najbliższych rodzin
tych osób.
3. Niniejszy regulamin określa, kto jest organizatorem Wyzwanie, kto może brać udział w Wyzwaniu,
zasady przeprowadzenia Wyzwania, zasady wyłonienia zwycięzcy Wyzwania, opis nagrody,
postępowanie reklamacyjne, zapisy o chronię danych osobowych i inne postanowienia
(„Regulamin”).
4. Regulamin Wyzwania jest dostępny na stronie internetowej www.holmesplace.com/pl oraz w
recepcji każdego klubu.
5. Wyzwanie jest organizowane na terytorium Rzeczypospolitej i dotyczy nagrody, którą można
wykorzystać tylko w Warszawie oraz we Wrocławiu.
6. Holmes Place powołuje jury, które będzie przeprowadzało Wyzwanie, wyłaniało zwycięzcę
Wyzwania, rozpatrywało reklamacje i inne sprawy związane z Wyzwaniem („Jury”).
7. W skład Jury wchodzą: Regional Marketing Manager, Regional Business Studio Manager, COO
Holmes Place Poland.
Zasady Wyzwania
8. Wyzwanie “6 week summer challenge” jest skierowany do Klubowiczów. Klubowiczem jest osoba
fizyczna, która posiada aktywne członkostwo w klubie Holmes Place Premium, wyrazi zgodę na
przystąpienie do Wyzwania „6 week summer challenge” poprzez odebranie i wypełnienie karty
konkursowej, zaakceptuje Regulamin Wyzwania oraz wyrazi dobrowolną zgodę na przetwarzanie
jej/jego danych osobowych („Klubowicz”).
9. Klubowicz musi mieć ukończone 18 lat.
10. Każdy Klubowicz może wypełnić kartę konkursowy tylko jeden raz.
11. Wyzwanie “6 week summer challenge” jest dostępny od 25 lipca 2018 roku do 6 września 2018r.
12. Wyzwanie “6 week summer challenge” polega na wypełnieniu karty konkursowej, wykonaniu jak
największej liczby treningów w dniach 25 lipca – 6 września 2018 oraz wykonaniu i przesłaniu na
adres konkurs@holmesplace.pl zdjęcia pokazującego jak trenujesz w Holmes Place do 6.09.2018

13. Klubowicz musi uzupełnić kartę podając imię, nazwisko, nick, e‐mail i numer telefonu. Klubowicz
oświadcza, że podane przez niego dane są prawdziwe i należą do niego. W przypadku, gdy Klubowicz
podał nie swoje i nieprawdziwe dane osobowe, to taki Klubowicz nie może rościć sobie praw do
nagrody wobec Holmes Place. W takim przypadku zwycięzcą zostanie kolejna osoba, która spełniła
kryteria do wygrania Wyzwania.

Zasady wyłonienia zwycięzcy Wyzwania i przyznania nagrody
14. Nagrodę zdobędzie Klubowicz, który spełni łącznie poniższe wymogi:
1) Wykona największą liczbę treningów w klubie Holmes Place w Warszawie lub we Wrocławiu w
dniach 25 lipca 2018 – 6 września 2018.
2) Wykona i wyśle na adres konkurs@holmesplace.pl przynajmniej jedno zdjęcie pokazujące jak
trenuje w Holmes Place.
3) Potwierdzeniem wykonanego treningu jest podpis na karcie otrzymany w recepcji po odbytym
treningu.
4) Podpisy na karcie będą weryfikowane na podstawie dat wejść do klubu zapisanych w systemie
eFitness.
5) Klubowicz może otrzymać wyłącznie jeden podpis w ciągu jednego dnia, nawet jeśli wykona więcej
niż jeden trening w ciągu danego dnia.
6) W przypadku, gdy dwie lub więcej osób w jednym klubie wykona taką samą liczbę treningów, o
zwycięstwie decyduje najciekawsze przesłane zdjęcie pokazujące jak trenujesz w Holmes Place,
wybierane przez jury w składzie, o którym mowa w pkt. 7
15. Holmes Place przyrzeka jedną nagrodę dla jednej osoby z każdego klubu Holmes Place Premium
w Warszawie i we Wrocławiu.
16. Holmes Place zastrzega sobie prawo zmiany nagród.
17. Po spełnieniu przez Klubowicz wymogów z pkt. 14 powyżej, nazwisko zwycięzcy zostanie
ogłoszone do 15 września 2018 roku, o ile zwycięzca wyrazi na to zgodę na piśmie („Zwycięzca”). W
przeciwnym wypadku ogłoszenie będzie zawierało jedynie informację o wyborze zwycięzcy
Wyzwania.
18. Zwycięzca zostanie poinformowany o nagrodzie mailowo. Zwycięzca jest zobowiązany
potwierdzić mailowo w terminie 7 dni od otrzymania maila, iż wyraża zgodę na otrzymanie nagrody i
potwierdza chęć wykorzystania nagrody. W przypadku braku możliwości kontaktu telefonicznego ze
Zwycięzcą lub braku odpowiedzi na maila z informacją o wygranej, to nagroda przechodzi na
kolejnego Klubowicza, który spełnił kryteria do otrzymania nagrody.
19. Nagroda jest możliwa do wykorzystania przez zwycięzcę w Klubach Holmes Place
Premium(„Nagroda”). Nagroda w Wyzwaniu jest różna w zależności od klubu:

Holmes Place Marriott
Mata do jogi marki JOY IN ME
Zaproszenie do Holmes SPA na jeden z EKO RYTUAŁÓW
Zaproszenie na kolację o wartości 200 PLN do restauracji Champion’s
3 treningi personalne na basenie*
*treningi na basenie nie mogą być wymienione na inne usługi ani treningi na siłowni
Holmes Place HILTON
Masaż klasyczny 60’ w Holmes Place SPA Marriott
Bilet na spektakl w Teatrze Capitol dla 2 osób
Voucher na 100 zł do SushIzushi
Tygodniowy catering Loveat
Miesięczne członkostwo dla Znajomego
4 Treningi Personalne
Holmes Place OVO
2 x Trening Personalny
2 x Trening Personalny na basenie
Voucher na masaż do Kandara Spa
1 miesiąc serwisu szlafrokowego
Holmes Place Skorosze
Kolacja dla dwóch osób w Antich Caffee
Masaż klasyczny 45’ w Holmes Place SPA w hotelu Marriott
2‐tygodniowe zaproszenie dla przyjaciela do naszego klubu
Rabat 50% na wybrany miesiąc członkowski
1 Trening Personalny
1 Trening Personalny z Fizjoterapeutą

*Treningi Personalne będą odbywały się w klubie, w którym aktywne jest członkostwo. Treningi będą
prowadzone przez wskazanego przez Holmes Place Trenera Personalnego i muszę zostać
wykorzystane w ciągu 8 tygodni od daty odebrania nagrody.
20. Nagroda nie może być sprzedana osobom trzecim. Wymiana Nagrody na pieniądze lub inne
produkty lub usługi dostępne w Holmes Place nie jest możliwa.
21. Holmes Place nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru Nagrody z przyczyn leżących
po stronie Zwycięzcy Konkursu. Powyższe nie dotyczy przyczyn losowych niezależnych od Zwycięzcy.
Zwycięzca Wyzwania, który nie zgłosił się po odbiór Nagrody w terminie do dnia 30 września 2018
roku traci do niej prawo i traci możliwość dochodzenia jej przyznania przez Holmes Place. W takim
przypadku prawo do odbioru nagrody będzie miała kolejna osoba z listy zwycięzców.
22. Holmes Place nie ponosi odpowiedzialności za przekazanie Nagrody innej osobie, niż Zwycięzca, w
razie jej przekazania przez Holmes Place, zgodnie z danymi uzyskanymi od Zwycięzcy oraz zgodnie z
niniejszym Regulaminem Wyzwania. Tak wyłoniony Zwycięzca traci prawo do Nagrody z uwagi na
wymogi z pkt. 21 powyżej.
23. Zwycięzca, który wygrał nagrodę jest zobowiązany do:
1) wskazania na piśmie Holmes Place swoich danych kontaktowych w terminie 7 dni od dnia
otrzymania od Holmes Place informacji o wygraniu Wyzwania,
2) wyrażenia pisemnej nieodwołalnej zgody na upublicznianie przez Holmes Place zdjęcia z treningu
Zwycięzcy, wywiadów ze Zwycięzcą oraz wyrażenie zgody dla Holmes Place do ujawniania zdjęć z
osobą Zwycięzcy na stronie www Holmes Place, na Facebook’u (FB) na Fanpage Holmes Place.
3) odebrania nagrody do dn. 30.09.2018
Postępowanie reklamacyjne
24. Wszelkie zastrzeżenia i reklamacje („Reklamacje”), dotyczące Wyzwania, należy przesyłać na
piśmie na adres Holmes Place, wskazany w pkt. 1 powyżej Regulaminu, z dopiskiem Wyzwanie “6
week summer challenge”.
25. Reklamację należy opisać i uzasadnić oraz wskazać osobę Użytkownika i adres do otrzymywania
odpowiedzi na reklamację. Niekompletne Reklamacje nie będą rozpatrywane.
26. Holmes Place jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi na piśmie w terminie 21 dni od dnia
otrzymania Reklamacji.
27. Reklamacje rozpatruje Jury, które uczestniczyło w przeprowadzeniu Wyzwania i wyłonieniu
Zwycięzcy.

Przetwarzanie danych osobowych
28. Organizator informuje, że administratorem danych osobowych (dalej Administrator) jest Holmes
Place Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 00‐844 Warszawa, ul. Grzybowska 63, zarejestrowana w

Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, Wydziale XIII Gospodarczym – rejestrowym pod numerem
KRS 0000221325, NIP: 526‐28‐23‐001, adres e‐mail: premium@holmesplace.pl,
29. Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów
prawa.
30. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą nie jest
zobowiązana do podania danych osobowych, jednakże ich podanie jest niezbędne do udziału w
Konkursie, wydania Nagrody, rozpatrzenia reklamacji.
31.Dane Osobowe przetwarzane są zgodnie z Regulaminem i przepisami powszechnie
obowiązującymi w celu:
a. przeprowadzenia Konkursu;
b. komunikacji z Użytkownikiem, w tym na potrzeby wydania Nagrody (adres – ulica, numer domu,
kod pocztowy, miejscowość, adres e‐mail) ;
c. rozpatrzenia reklamacji;
d. wykonania obowiązku podatkowego i księgowego.
32. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
a. w przypadku przetwarzania danych w celach, o których mowa w pkt 4 lit. a – b ‐ art. 6 ust. 1 lit. a
(zgoda na przetwarzanie danych osobowych) 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) (zwane dalej „RODO”);
b. w przypadku reklamacji i realizacji obowiązku podatkowego – art. 6 ust. 1 lit. c RODO (realizacja
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze);
c. w przypadku przesyłania informacji handlowej drogą elektroniczną ‐ art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18
lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
33. Dane osobowe pozyskane w związku z Konkursem będą przetwarzane przez następujące okresy:
a. dane Zwycięzców – przez okres konkursowy oraz do chwili wydana danych Nagród;
b. dane udostępniane przez osoby wnoszące reklamacje – do czasu rozpatrzenia danej reklamacji;
c. dane Laureatów w zakresie potwierdzenia wydania Nagrody w Konkursie, negatywnej weryfikacji
Zgłoszenia i związana z tym dokumentacja reklamacyjna – przechowywane na potrzeby obrony
ewentualnych roszczeń przez okres 10 lat od wydania Nagrody albo negatywnej weryfikacji
Zgłoszenia,
d. potwierdzenie wydania Nagrody – na potrzeby ewentualnej kontroli podatkowej zgodnie z
przepisami przez okres 5 (pięciu) lat licząc od początku roku następującego po roku, w którym
wydano Nagrodę.

34.Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma prawo:
a. dostępu do treści swoich danych;
b. sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych;
c. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
d. prawo do przenoszenia danych;
e. cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych, co pozostaje bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem;
f. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sprawach związanych z
przetwarzaniem jej danych osobowych.
g. Celem uzyskania informacji na temat przetwarzania danych osobowych, osoba której dane są
przetwarzane, może zwrócić się ze stosownym zapytaniem do Administratora. Korespondencję
należy kierować na adres: Holmes Place Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 00‐844 Warszawa, ul.
Grzybowska 63 albo na adres e‐mail: premium@holmesplace.pl,
Postanowienia końcowe
35. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie Wyzwania stosuje się obwiązujące prawo
polskie.
36. Ewentualne spory sądowe związane z organizacją, przeprowadzeniem Wyzwania oraz z realizacją
Nagrody będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby Holmes Place.
37. Regulamin Konkursu obowiązuje od dnia 24 lipca 2018 roku do 30 października 2018.

