
Regulamin Akcji Promocyjnej  

„Wygraj Metamorfozę z Projektem Zdrowie” 

 

§ 1 (Organizator i zakres terytorialny i czasowy akcji promocyjnej) 

1) Organizatorem Akcji Promocyjnej „Wygraj Metamorfozę z Projektem Zdrowie” jest 

spółka Polskie Centra Dietetyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. 

Łódzka 57, 93-050 Konstantynów Łódzki, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia, XX Wydział KRS pod 

numerem 0000705722, NIP 7312058160, REGON 368478156, zwana 

dalej Organizatorem. 

2) Niniejszy regulamin (zwany dalej: regulaminem) określa zasady i warunki 

przeprowadzenia akcji promocyjnej „Wygraj Metamorfozę z Projektem Zdrowie”. 

3) Biorąc udział w akcji promocyjnej, w sposób przewidziany w niniejszym regulaminie, 

uczestnik wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu. 

4) Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w każdym czasie. 

5) Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w akcji promocyjnej 

uczestników, którzy naruszają postanowienia niniejszego regulaminu. 

6) Głównym celem akcji jest pokazanie skuteczności kuracji odchudzającej oraz przede 

wszystkim roli dietetyka w procesie odchudzania. 

§ 2 (Czas trwania akcji promocyjnej) 

1. Przyjmowanie zgłoszeń rozpoczyna się 11 lutego 2019 roku, zaś wyłonione osoby – 

uczestnicy – rozpoczną trzymiesięczną kurację od początku marca 2019 roku. 

§ 3 (Osoby uprawnione do udziału) 

1) Uczestnikiem akcji promocyjnej mogą być osoby, posiadające pełną zdolność do 

czynności prawnych, mające ukończone 18 lat oraz nie będące dotychczas pacjentami 

gabinetów sieci Polskie Centra Dietetyczne, działającej pod marką „Projekt Zdrowie”. 

2) Uczestnikami akcji promocyjnej nie mogą być pracownicy Organizatora, a także ich 

wstępni, zstępni, rodzice i rodzeństwo. 

§ 4 (Zasady akcji promocyjnej) 

1) Etap I – Rekrutacja 

a) W celu rozpoczęcia procesu rekrutacji, kandydaci na uczestników zobowiązani są 

do wypełnienia zgłoszenia konkursowego na stronie 

https://projektzdrowie.info/metamorfoza lub wysłania zgłoszenie konkursowego 

bezpośrednio na adres mailowy: metamorfozy@projektzdrowie.info. Zgłoszenie 

musi zawierać następujące informacje: imię, nazwisko, adres e-mail, numer 

telefonu, miejscowość zamieszkania, wiek, waga, wzrost, aktualne zdjęcie oraz 

odpowiedź na pytanie „dlaczego chcesz wziąć udział w metamorfozie?”. 

b) Do kolejnego etapu zakwalifikowane zostaną 3 (trzy) najciekawsze zgłoszenia 

wyłonione decyzją Organizatora. 

c) Każdy kandydat na uczestnika akcji, który po wypełnieniu zgłoszenia 

konkursowego, zgodnie z pkt a powyżej, nie zostanie zakwalifikowany do 

https://projektzdrowie.info/metamorfoza
mailto:metamorfozy@projektzdrowie.info


kolejnego etapu, otrzyma od Organizatora zaproszenie na bezpłatną konsultację 

dietetyczną 

2) Etap II – zgromadzenie dokumentacji 

Warunkiem przystąpienia do etapu finałowego akcji promocyjnej jest złożenie na 

piśmie następujących oświadczeń, według wzorów stanowiących załącznik do 

niniejszego regulaminu: 

a) oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem akcji 

b) oświadczenie o stanie zdrowotnym 

c) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie wizerunku 

3) Etap III – etap finałowy 

 

§ 5 (Przebieg etapu finałowego 

1) Uczestnik zakwalifikowany do etapu finałowego weźmie udział w trzymiesięcznej 

kuracji odchudzającej pod okiem dietetyków z wybranych przez Organizatora 

gabinetach dietetycznych. 

2) Uczestnik w trakcie kuracji zobowiązany jest do: 

a) przestrzegania zaleceń dietetycznych oraz; 

b) odbywania regularnych wizyt w gabinecie, zgodnie z ustaleniami z dietetykiem 

oraz; 

c) bieżącego relacjonowania postępów kuracji; 

3) Uczestnik, który weźmie udział w etapie finałowym akcji promocyjnej, wyraża zgodę 

na wykonywanie przez Organizatora relacji z przebiegu kuracji. 

4) Relacje oraz postępy w odchudzaniu uczestnika mogą być zamieszczane przez 

Organizatora na stronach i portalach internetowych, w mediach społecznościowych, w 

artykułach publikowanych online i offline, oraz na stronach internetowych gabinetów 

działających w ramach sieci Polskie Centra Dietetyczne pod marką „Projekt Zdrowie”. 

5) Po zakończeniu kuracji, Uczestnik wyraża zgodzę na wzięcie udziału w krótkiej relacji 

w formie wideo nakręconego samodzielnie bądź we współpracy z dietetykiem lub 

udzielenie wywiadu w formie pisemnej. W relacji/wywiadzie uczestnik zobowiązany 

jest do udzielenia odpowiedzi na następujące pytania: Czego bałeś się przed kuracją? 

Czy samodzielne wcześniejsze próby odchudzania przyniosły zadowalające efekty? Jak 

przebiegała kuracja? Czy miałeś chwilę słabości? W czym pomógł Ci dietetyk? Jak 

oceniasz efekty kuracji? Czy poleciłbyś kurację w gabinetach Projekt Zdrowie? 

6) Ponadto uczestnik, który weźmie udział w etapie finałowym akcji promocyjnej, wyraża 

zgodę na wykonanie we współpracy z dietetykiem zdjęcia pełnej sylwetki, wykonanego 

na tle ściany w gabinecie dietetycznym, w którym odbywać się będą konsultacje z 

dietetykiem: 

a) przed rozpoczęciem kuracji; 

b) po pierwszym miesiącu kuracji; 

c) po drugim miesiącu kuracji; 

d) po zakończeniu kuracji; 

7)  Uczestnik wyraża zgodę na wykonanie we współpracy z dietetykiem zdjęć z wizyty w 

gabinecie dietetycznym, w którym odbywać się będą konsultacje z dietetykiem. 



8) Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania kuracji w razie, gdy uczestnik nie 

wykonuje zaleceń dietetyków, nie przestrzega diety bądź nie stosuje się do innych 

zaleceń Organizatora. 

9) Uczestnikom nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego w zamian 

za kurację.  

 

§ 6 (Dane osobowe) 

1) Administratorem danych osobowych uczestników oraz kandydatów na uczestników 

akcji jest Organizator – spółka Polskie Centra Dietetyczne Sp. z o.o. z siedzibą w 

Konstantynowie Łódzkim, ul. Łódzka 57, 93-050 Konstantynów Łódzki, wpisana do 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – 

Śródmieścia, XX Wydział KRS pod numerem 0000705722, NIP 7312058160, REGON 

368478156 

2) Podstawą przetwarzania danych osobowych jest organizacja i przeprowadzenie akcji 

promocyjnej przez Organizatora. Dalszą podstawa przetwarzania jest prawnie 

uzasadniony interes administratora polegający na konieczności realizacji ciążących na 

administratorze obowiązków prawnych, w tym księgowych i podatkowych, a także na 

dochodzeniu praw i obrony przed roszczeniami.  

3) Dane mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców danych: 

pracownicy i współpracownicy Organizatora, podmioty przetwarzające w imieniu 

Organizatora. 

4) Podanie przez uczestnika oraz kandydata na uczestnika danych osobowych jest 

dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w akcji.  

5) Podane przez Uczestnika dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z 

organizacją oraz przeprowadzeniem akcji promocyjnej. 

6) Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich modyfikacji, może również 

żądać zaprzestania przetwarzania lub usunięcia jego danych osobowych. 

7) Dane osobowe będą przechowywane do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń 

właściciela danych związanych z udziałem w Plebiscycie. 

§ 7 (Reklamacje) 

1) Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu akcji promocyjnej mogą być składane za 

pomocą listów poleconych na adres Organizatora. 

2) Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres zamieszkania 

składającego reklamację, a także dokładny opis wskazujący na powód reklamacji. 

3) Organizator w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną 

reklamacje i powiadomi zgłaszającego o zajętym stanowisku. 

§ 4 (Postanowienia końcowe) 

1) Treść Regulaminu będzie udostępniona w siedzibie Organizatora oraz na stronie 

internetowej https://projektzdrowie.info/metamorfoza/ 

2) Regulamin obowiązuje na czas trwania akcji promocyjnej. 

3) W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 

https://projektzdrowie.info/metamorfoza/


4) Regulamin nie narusza bezwzględnie obowiązujących przepisów. W razie sprzeczności 

postanowień Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami w miejsce 

postanowień Regulaminu stosuje się te przepisy, a pozostała część Regulaminu 

pozostaje w mocy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



/………………….., …………… 2019 r./ 

miejscowość i data 

/………………………………../ 

Imię i nazwisko 

/………………………………../ 

Adres zamieszkania  

 

 

Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji treści regulaminu akcji promocyjnej 

„Wygraj Metamorfozę z Projektem Zdrowie” 

 

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem akcji promocyjnej 

„Wygraj Metamorfozę z Projektem Zdrowie” oraz akceptuję jego treść. 

 

 

/………………………………../ 

czytelny podpis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



/………………….., …………… 2019 r./ 

miejscowość i data 

/………………………………../ 

Imię i nazwisko 

/………………………………../ 

Adres zamieszkania  

 

Oświadczenie o udostępnieniu wizerunku oraz danych osobowych w akcji promocyjnej 

„Wygraj Metamorfozę z Projektem Zdrowie” 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby 

informacyjne oraz promocyjne związane z działalnością spółki Polskie Centra Dietetyczne Sp. 

z o.o. z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim. Równocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie 

mojego wizerunku w materiałach promocyjnych Organizatora oraz jego partnerów zgodnie z 

art. 81 ust 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy, nagrania wykonane podczas 

spotkań w gabinetach dietetycznych należących do sieci handlowej Organizatora mogą zostać 

umieszczone na stronie internetowej, portalach społecznościowych, w prasie drukowanej oraz 

wszelkich innych materiałach promocyjnych Organizatora oraz jego partnerów. 

Niniejszym zrzekam się wszelkich roszczeń (istniejących i przyszłych), w tym również o 

wynagrodzenie względem Organizatora oraz jego partnerów, z tytułu wykorzystywania mojego 

wizerunku na potrzeby określone w oświadczeniu. 

 

/………………………………../ 

czytelny podpis 

 

 

 

 

 

 



/………………….., …………… 2019 r./ 

miejscowość i data 

/………………………………../ 

Imię i nazwisko 

/………………………………../ 

Adres zamieszkania  

 

 

Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na udział w akcji promocyjnej „Wygraj 

Metamorfozę z Projektem Zdrowie” 

 

Oświadczam, że posiadam pełną zdolność fizyczną i zdrowotną do korzystania z kuracji 

odchudzającej i potwierdzam, że jestem świadomy/świadoma tego, że ponoszę pełną 

odpowiedzialność za stan swojego zdrowia. 

Oświadczam, że mam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw 

publicznych. 

Oświadczam, że nie zrzekam się względem Organizatora wszelkich roszczeń majątkowych i 

niemajątkowych związanych z udziałem w akcji promocyjnej „Wygraj Metamorfozę z 

Projektem Zdrowie”. 

/………………………………../ 

czytelny podpis 

 

 


