Regulamin programu motywacyjnego
‘Akcja Wiosenne Porządki‘

§1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) jest regulaminem programu motywacyjnego
‘Akcja Wiosenne Porządki ‘ (zwanego dalej "Programem").
2. Organizatorem Programu jest Fitness Club Sylwetka z siedzibą pod adresem: ul. Wilczyńskiego 8, 10-686
Olsztyn, zwaną dalej „Organizator”.
3. Program i przyjmowanie zgłoszeń będzie trwać od 1.04.2015 roku do 30.04.2015 roku włącznie.
4. Spośród wszystkich najbardziej aktywnych Członków Klubu i Użytkowników kart Programów Partnerskich
(Benefit, FitFlex, FitProfit, OkSystem) zostaną wyłonieni Zwycięzcy nagród.
5. W okresie przyjmowania zgłoszeń oraz w czasie trwania akcji nastąpi każdorazowo odnotowanie obecności
w Formularzu zgłoszeniowym przez Uczestnika w asyście Instruktora/Recepcjonistki.
6. Zwycięzcą programu zostanie osoba, wyłoniona drogą losowania spośród wszystkich Uczestników z
największą częstotliwością odwiedzin w kwietniu. Przy czym odnotowywana będzie maksymalnie 1 wizyta w
ciągu dnia.
7. Przewidziano nagrodę dla 2 Zwycięzców (kobiety i mężczyzny) w postaci:
- masażu klasycznego pleców
- treningu personalnego
- jednodniowe wyżywienie LightBox
- strzyżenia z modelowaniem fryzury
- zabiegu pielęgnacyjnego na dłonie
- manicure
- zabiegu pielęgnacyjno-odżywczego na twarz

8. Sponsorami nagród są Akademia Zdrowia Bartosz Kroplewski, Daniel Dziedzic, Fitness Club Sylwetka,
Salon Fryzjerski Maldomi Malwina Chmielewska, Studio paznokci Małgorzata Szyszło, LightBox Sp. z o.o.,
Samorząd Studencki UWM.
9. Losowanie Zwycięzców oraz wręczenie nagród nastąpi 4.05.2015 roku.

§2 Uczestnictwo w Programie

1.

Uczestnikiem Programu może być osoba pełnoletnia, która nie ma przeciwskazań zdrowotnych
do udziału w nim.

§3 Zasady uczestnictwa w Programie

1. Aby wziąć udział w Programie należy:
- wypełnić formularz zgłoszeniowy i odnotowywać aktywność w asyście Instruktora/Recepcjonistki
- posiadać (w okresie trwania programu) ważny karnet wstępu lub
być Użytkownikiem kart Programów Partnerskich
(Benefit Multisport Plus, FitFlex, FitProfit, OkSystem).
2. Zgłoszenie do Programu oznacza przyjęcie przez Uczestnika warunków
niniejszego Regulaminu, który jest jedynym dokumentem i źródłem zasad Programu.

§4 Zasady otrzymania nagrody
1.

Nagrodę otrzyma osoba, która spełnia warunki Regulaminu.

2.

Nie jest możliwa zamiana nagrody na ekwiwalent pieniężny.

§ 5 Postanowienia końcowe
1.

Biorąc udział w Programie uczestnik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem
i w pełni się z nim zgadza.

