
 

Regulamin konkursu ‘Wygraj Totalną Metamorfozę' 

 

§1 Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) jest regulaminem konkursu 'Wygraj Totalną Metamorfozę' 

(zwanego dalej "Konkurs"). 

2. Organizatorem Konkursu jest Fitness Club Sylwetka z siedzibą pod adresem: ul. Wilczyńskiego 8, 10-686 

Olsztyn, zwaną dalej  „Organizator”. 

3. Przyjmowanie zgłoszeń będzie trwać od 19.10.2015 roku do 31.10.2015 roku włącznie. 

4. Nagroda 'Totalna Metamorfoza' będzie związana ze świadczeniem usług przez 3 miesiące w okresie 2.11.2015 

roku do 1.02.2016 roku lub na koniec okresu planowanej metamorfozy w przypadku niektórych 

Współorganizatorów. 

5. Współorganizatorami programu są  Fitness Club Sylwetka, Akademia Zdrowia Bartosz Kroplewski, Dobry 

Materiał Studio Jakub Chmielewski, Doktor-Fit, Invex Remedies, Kipek Design Marcin Waliński, Lightbox  

Sp. z o.o., Makijaż & Stylizacja Dorota Mańkowska, Radio UWM FM, Robert Herman, Salon Fryzjerski 

Maldomi Malwina Chmielewska, Samorząd Studencki UWM, Studio SPA Diva Martyna Żuchlewska, Studio 

Paznokci Małgorzata Szyszło.   

6. Organizator nie ponosi ani nie zwraca kosztów uczestnikom konkursu związanych z dojazdami na 

zorganizowane zajęcia i/lub zabiegi. 

 

 §2 Uczestnictwo w Konkursie 

1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba pełnoletnia, która nie ma przeciwskazań zdrowotnych  

do udziału w nim. 

 

 §3 Zasady uczestnictwa w Konkursie 

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy: 

- wypełnić formularz zgłoszeniowy i dostarczyć osobiście bądź wysłać je na adres  

marketing@sylwetkafitness.pl  

lub za pośrednictwem zgłoszenia na  

 www.facebook.com/SylwetkaFitnessClub 

 2. Zgłoszenie do Konkursu oznacza akcpetację przez Uczestnika warunków 

niniejszego Regulaminu, który jest jedynym dokumentem i źródłem zasad Konkursu. 

  

§4 Zasady wyłonienia Zwycięzcy oraz nagrody 

 1. Kandydatury będą oceniane przez jury pod przewodnictwem Organizatora. 

 2. Nagrodę otrzyma osoba (mężczyzna i kobieta), zwana dalej Zwycięzcą, która spełnia warunki Regulaminu. 

3. Nagrodą w konkursie jest 'Totalna Metamorfoza' związana z nieodpłatnymi 

- treningami personalnymi (w uzgodnieniu z Trenerem, co najmniej 3 razy w tygodniu) 

- suplementacją diety (w uzgodnieniu z Trenerem)  

- odzieżą sportową (koszulką oraz bluzą) 

- zabiegami pielęgnacyjnymi na twarz (przez pierwsze półtora miesiąca zabiegi co 2 tygodnie lub co 1,5 

tygodnia w zależności od potrzeb skóry; przez drugie półtora miesiąca jeden zabieg w tygodniu) 

- zabiegami endermologii (przez drugie półtora miesiąca 2 zabiegi w tygodniu) 

- rollmasażami (w uzgodnieniu z Trenerem) 

- zabiegami w saunie (w uzgodnieniu z Trenerem) 

- kąpielami słonecznymi 

- stylizacją fryzury pod koniec okresu Metamorfozy 



- stylizacją rzęs pod koniec okresu Metamorfozy 

- makijażem okolicznościowym przed sesją fotograficzną 

- sesją fotograficzną pod koniec okresu Metamorfozy 

- 2-tygdniowy całodzienny catering dietetyczny Lightbox po okresie Metamorfozy. 

 

4. Warunkiem otrzymania nagród jest spełnienie przez Zwycięzcę wszystkich postanowień niniejszego 

Regulaminu. 

 5. Uczestnik Konkursu oświadcza, iż wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku do celów marketingowych,  

w tym wykorzystanie ich w ewentualnych materiałach promocyjnych, referencyjnych, naukowych czy 

edukacyjnych w tym publikowanych także na stronie Internetowej Organizatora i Współorganizatorów. 

6. Pomiary efektów będę sukcesywnie utrwalane, a materiały foto/video, pozostają własnością Organizatora  

i Współorganizatorów.   

 7. Uczestnik zobowiązuje się do uczestnictwa w przewidzianych zajęciach i zabiegach "Totalnej Metamorfozy" 

zgodnie z ustalonych harmonogramem, a także dokonywanych pomiarów ciała, nie częściej niż co 10 dni  

w czasie trwania konkursu. Wycofanie się bądź rezygnacja uczestnika w trakcie trwania okresu świadczonych 

zajęć i zabiegów powoduje obciążenie go kosztami już odbytych zajęć lub usług. 

8. Organizator zachowuje prawo do wyłonienia osób rezerwowych. 

  

§5 Odbiór nagrody 

 1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 2.11.2015 roku. 

2. Zwycięzca zostanie poinformowany o wygranej poprzez portal Facebook.com. lub telefonicznie. 

3. Zwycięzca ma 1 dzień na potwierdzenie przyjęcia nagrody drogą mailową, bądź poprzez portal 

Facebook.com. W przypadku nie potwierdzenia przyjęcia nagrody nagroda przepada. 

4. Nie jest możliwa zamiana nagrody na ekwiwalent pieniężny. 

5. W przypadku wygranej, imię i nazwisko Zwycięzcy zostaną opublikowane na 

stronie www.sylwetkafitness.pl oraz na portalu facebook.com  

6. Zwycięzca oraz Organizator i Współorganizatorzy wspólnie ustalą harmonogram świadczonych usług. 

 

§6 Przetwarzanie danych osobowych 

1. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzania swoich danych osobowych zgodnie  

z przepisami ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 

tj. z późniejszymi zmianami) przez Fitness Club Sylwetka. 

2. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. 

3. Dane osobowe zbierane są na podstawie zgłoszeń załączanych pod grafiką konkursową na portalu 

Facebook.com. Zostaną one wykorzystane doraźnie w celu prawidłowego przeprowadzenia konkursu oraz 

ogłoszenia wyników. 

 4. Zakres zbieranych i przetwarzanych danych osobowych: 

- imię 

- nazwisko 

- numer telefonu komórkowego i adres e-mail 

 5. Uczestnicy konkursu mają prawo do poprawiania, uzupełniania oraz zmiany podanych przez siebie danych 

osobowych. 

  

§7 Postanowienia końcowe 

1. Biorąc udział w Konkursie uczestnik potwierdza, że w pełni się z nim zgadza. 

                           


