REGULAMIN PROGRAMU - „MASTERmetamorfoza”

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem Programu „MASTERmetamorfozy”, zwany dalej „Programem”, jest Klub
Sportowy Centrum Sp. z o.o. al. Róż 5, 41-300 Dąbrowa Górnicza NIP: 629-241-26-51 ( Centrum
Formy ) zwany dalej „organizatorem”.
2. Współorganizatorem i sponsorem części nagród dla zwycięzców jest Master Dieta Grupa
Kapitałowa Polski Sport Sp. z o.o. spółka komandytowa ul. Legionów Polskich 9B 41-300
Dąbrowa Górnicza NIP: 6292477509
3. Celem programu jest promocja aktywnego, zdrowego stylu życia i odżywiania oraz promowanie
usług oferowanych przez partnerów wydarzenia związanych z szeroko pojętą branżą
kosmetyki, wizażu i stylistyki.
4. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady udziału w Programie, zasady jej
przebiegu oraz zasady uczestnictwa w poszczególnych jej etapach.

§ 2. CZAS TRAWNIA PROGRAMU
Cały program trwa od 12 lutego 2018 r. do 16 kwietnia 2018 r.
W tym:
I etap od 15 stycznia 2018 do 31 stycznia 2018 r.
II etap 5 luty wybór uczestników
III etap od 12 luty 2018 r. do 12 marca 2018 r.
IV etap od 12 marca 2018 r. do 12 kwietnia 2018 r.
V etap od 12 kwietnia 2018 do 12 maj 2018 r. lub 14 maj 2018 r.
VI etap 12.05.2018 r.

§ 3. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Uczestnikiem Programu ( dalej: „ Uczestnik” ) może być:
•
•
•

osoba pełnoletnia w wieku 25+ posiadająca zdolność do czynności prawnych
klubowicz CENTRUM FORMY, który w momencie zgłoszenia do konkursu ma opłacony karnet
osoba nie związana z klubem, która w przypadku dostania się do programu, zobowiązuje się
do opłacenia karnetu, w promocyjnej cenie 100 zł (cena za jeden miesiąc).

2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i jego partnerów programu oraz ich
współmałżonkowie, dzieci i osoby pozostające z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym.

3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:
a. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego do kampanii ( dostępny na stronie
www.centrumformy.com oraz https://www.facebook.com/centrumformy w wydarzeniu )
b. Przesłanie wraz z formularzem trzech zdjęć sylwetki w stroju kąpielowym ( przód, tył oraz bok )

c. Wyrażenie zgody na wywiad dietetyczny przeprowadzony przez licencjonowanego dietetyka.
d. Wyrażenie zgody na publikacje całego materiału dokumentującego przemianę uczestnika, tj. zdjęcia,
filmy, wyniki pomiarów ciała itp.
e. wyrażenie zgody, na publikowanie jednej fotografii dziennie własnej sylwetki wraz z postem na
portalu facebook i Instagram opisujący każdy dzień trwania programu. Opis wg własnego pomysłu i
estetyki.
f. Opisanie w e-mailu w kilku zdaniach dlaczego właśnie Ciebie mamy wybrać do programu
„MASTERmetamorfoza”.
g. Każdy uczestnik może wypełnić tylko jeden formularz zgłoszeniowy.
h. Przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres: mastermetamorfoza@centrumformy.com
i. Zgoda na obciążenie finansowe w wypadku wycofania się z Programu po 04.02.2018 r. Kara
finansowa wynosi 3 000 zł (trzy tysiące złotych).
j. Zgoda na obciążenie finansowe w wypadku opuszczenia zajęć grupowych lub treningu
personalnego. Kara finansowa wynosi 100 zł (sto złotych) o jej nałożeniu decyduje trener. Pieniądze
przeznaczone będą na rzecz fundacji walczącej z otyłością , Fundacji OD-WAGA.
k. Akceptacje regulaminu Master diety, dotyczącego cateringu dietetycznego, stanowiącego załącznik
nr 1 do tego regulaminu.
4. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu programu, a w szczególności w celu
wyłonienia osób zakwalifikowanych do poszczególnych etapów, Organizator powoła komisję
programową ( dalej „Komisja programowa” ).

W skład Komisji programowej wejdą 4 osoby powołane przez organizatora i partnerów programu w
postaci: dietetyka, trenera personalnego, pracownika Masterdiety oraz Centrum Fromy.
5. Po zakończeniu terminu zgłaszania formularzy zgłoszeniowych o których mowa w §2 Regulaminu,
nie później niż do 4 lutego 2018 r. godzina 20:00, Komisja programowa, spośród kandydatów, którzy
wzięli udział w I etapie programu i dokonały prawidłowego zgłoszenia wybierze 6 kandydatów, którzy
zostaną zakwalifikowani do drugiego etapu programu.
6. O wynikach I etapu Organizator poinformuje jego uczestników za pośrednictwem telefonu oraz
kanałami komunikacji elektronicznej e-mail oraz indywidualnie każdą z kandydatek zakwalifikowaną
do II etapu programu. Dodatkowo wyniki zostaną ogłoszone w dniu 05.02.2018 o godzinie 12:00
poprzez portal internetowy Facebook, na fanpage Centrum Formy.
1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji zgłoszeń pod kątem ich poprawności tj.:
a. Poprawności wypełnienia formularza zgłoszeniowego
b. Przesłania wymaganych załączników w postaci zdjęć.
2. Zgłoszenia do programu niespełniające wymogów Regulaminu, w szczególności niepełne,
nieczytelne etc. w stopniu uniemożliwiającym lub utrudniającym możliwość weryfikacji
umieszczonych na nich danych są nieważne i będą wykluczone z programu.
3. Uczestnik bierze pełną odpowiedzialność za informacje przekazane w zgłoszeniu, szczególnie
dotyczące stanu zdrowia.
4. Uczestnik wyrażając zgodę na udział w programie bierze w nim udział na własną
odpowiedzialność.

§ 4 PRZEBIEG PROGRAMU

1. Program został podzielony na V etapów zgodne z terminami zawartymi w §2 regulaminu:
a) I etap od 15 stycznia 2018 do 31 stycznia 2018 r. – na tym etapie organizator będzie promować
wydarzenie za pośrednictwem mediów internetowych, ulotek, plakatów, a także dzięki pomocy
partnerów wydarzenia.
b) II etap 5 luty 2018 na tym etapie organizator wyłoni na podstawie przesłanych zgłoszeń oraz
krótkiego wywiadu 6 kandydatów do trzeciego etapu.
c) III etap od 12 luty 2018 r. do 12 marca 2018 r. na tym etapie 6 kandydatów otrzyma pakiet
świadczeń ze strony organizatora i partnerów, sponsorów, na który składa się:
- pakiet od 10 do 12 treningów personalnych miesięcznie z trenerem personalnym Łukaszem
Kowalikiem
- pakiet 4 treningów grupowych miesięcznie
- dietę, program żywieniowy Master Diety
- catering dietetyczny MASTER DIETA
- 40% rabatu na dietę (cały miesiąc, 7 dni w tygodniu)

- pomiar składu ciała na urządzeniu In Body
c) IV etap od 12 marca 2018 r. do 12 kwietnia 2018 r. – na tym etapie pośród 6 kandydatów
uczestniczących w programie Komisja programowa wybierze 4 osoby, które w ich ocenie poczyni
największe postępy w zmianie swojej sylwetki oraz wykaże się największym zaangażowaniem w
realizacji programu na III etapie. Te osoby będą mogły kontynuować program, w którym otrzymają
pakiet:
- pakiet od 10 do 12 treningów personalnych miesięcznie z trenerem personalnym Łukaszem
Kowalikiem
- pakiet 4 treningów grupowych miesięcznie
- dietę, program żywieniowy Master Diety
- catering dietetyczny MASTER DIETA
- 50% rabatu na dietę (cały miesiąc, 7 dni w tygodniu)
- pomiar składu ciała na urządzeniu In Body
- pomiar składu ciała na urządzeniu In Body

V etap 12.04.2018 r. do 12.05.2018 r. Jest to ostatni etap treningowy. W tym etapie bierze udział 4
kandydatów. Uczestnicy otrzymują pakiet:
- pakiet od 10 do 12 treningów personalnych miesięcznie z trenerem personalnym Łukaszem
Kowalikiem
- pakiet 4 treningów grupowych miesięcznie
- dietę, program żywieniowy Master Diety
- catering dietetyczny MASTER DIETA
- 50% rabatu na dietę (cały miesiąc, 7 dni w tygodniu)
- pomiar składu ciała na urządzeniu In Body
- pomiar składu ciała na urządzeniu In Body

VI etap 12.05.2018 r. Z grupy uczestników etapu V, Komisja programowa wybierze zwycięzców tj. jedną
kobietę i jednego mężczyznę, którzy w ocenie Komisji programowej poczynili największe postępy w
zmianie swojej sylwetki oraz wykazali się największym zaangażowaniem w realizację całego programu.
Zwycięzcy otrzymają pakiet składający się z:
- porady stylistki
- zabiegu kosmetycznego
- konsultacji fryzjerskiej wraz ze zmianą wizerunku
- sesji zdjęciowej

-pakietu treningów personalnych z Łukaszem Kowalikiem
- catering dietetyczny MASTER DIETA rabat 100% (cały miesiąc, 7 dni w tygodniu)
- pomiar składu ciała na urządzeniu In Body
- miesięczny karnet do Centrum Formy

2. Program zostanie zakończony w dniu 15.05.2018 r. a jego końcowe wyniki zostaną
przedstawione na stronie Fanpage`u programu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty rozpoczęcia lub zakończenia
poszczególnych etapów.
4. Zwycięzcy nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do uczestnictwa na osoby trzecie ani
prawo zmiany nagrody na ekwiwalent pieniężny. W realizacji Nagrody Laureat winien
uczestniczyć osobiście.
5. Zwycięzcy mają obowiązek uczestniczyć w etapie związanym z poradami stylistki, sesji
zdjęciowej, zmianie wizerunku opisanym w etapie VI, w czasie wyznaczonym przez
Organizatora.

