
REGULAMIN AKCJI ,,wiosenno – letnia metamorfoza z Aqua Zdrój Squash and Fitness

Center''

 1.Postanowienia ogólne.

1.Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Akcji „ ,,wiosenno – letnia

metamorfoza z Aqua Zdrój Squash and Fitness Center''”, które uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia do

Akcji.

2.Organizatorami akcji o nazwie „ ,,wiosenno – letnia metamorfoza z Aqua Zdrój Squash and Fitness

Center''”, zwanej dalej Akcją, są: Centrum Aktywnego Wypoczynku Aqua Zdrój znajdujące się w

Wałbrzychu przy ul. Ratuszowej 6, prowadzone przez Katarzynę Pietrzak. ((zwanych dalej

„Organizatorami").

3.Informacja o akcji oraz niniejszy regulamin będą dostępne w Aqua Zdrój Squash and Fitness Center  a

także na stronie internetowej   www.aqua-zdroj.pl   

2. Miejsce i czas trwania Akcji.

1.Akcja zostanie zorganizowana i będzie przeprowadzona Centrum Aktywnego Wypoczynku Aqua Zdrój w

okresie od dnia 24.03.2018 do 21.06.2018 (zwany dalej „Czas Trwania Akcji”).

2.Po zakończeniu Akcji „wiosenno – letnia metamorfoza z Aqua Zdrój Squash and Fitness Center” do dnia

24.06.2018 akcja zostanie rozstrzygnięta, wyniki zostaną opublikowane na stronie

w  ww.facebook.com/aquazdrojsquashandfitnesscenter na stronie wydarzenia na portalu facebook.com, a

także na stronie www.aqua-zdroj.pl

3. Warunki uczestnictwa i wyłonienie Zwycięzcy

1.Uczestnikami Akcji mogą być pełnoletnie osoby fizyczne oraz młodzież od lat 16 za zgodą

rodziców/prawnych opiekunów. (załącznik 1)

2.Uczestnikiem zostaje osoba, której stan zdrowia pozwala na udział w konkursie oraz że: 1)

uczestniczy w konkursie na własne ryzyko i odpowiedzialność, 2) jest w pełni zdrowy i zdolny do

wykonywania ćwiczeń fizycznych, 3) brak jest przeciwwskazań lekarskich i zdrowotnych dla

wykonywania przez niego ćwiczeń fizycznych, 4) zrzeka się wszelkich roszczeń względem

Organizatorów związanyych z nieprawidłowością oświadczeń, o których mowa w pkt 1 – 3, 

2.Warunkiem uczestnictwa jest złożenie poprawnego zgłoszenia do Akcji.(załącznik2)

3.Udział w konkursie należy zgłosić najpóźniej do 25.03.2018

4 .Do dnia 24.06.2018r. Komisja wyłoni zwycięzce konkursu na podstawie pomiarów masy ciała oraz

zaangażowania w akcję.

5. Zwyciezca otrzyma pakiet nagród ufundowanych przez sponsorów i Centrum Aktywnego Wypoczynku

Aqua Zdrój

6.Uczestnik Akcji przystępując do niej wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatorów swoich danych

osobowych w celach marketingowych oraz dla celów organizacji Akcji, wydania przyznanych nagród oraz

wykonania innych obowiązków wynikających z Regulaminu. Zakres danych osobowych Uczestników,

przetwarzanych przez Organizatora obejmuje, imię i nazwisko , adres korespondencyjny, adres mailowy oraz

telefon kontaktowy. Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać

ich poprawienia. Dane osobowe Uczestników przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie

danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z poźn. zm.).

http://www.aqua-zdroj.pl/
http://www.aqua-zdroj.pl/
http://www.naturhouse.com.pl/


7. Przed przystąpieniem do Akcji Uczestnik składa oświadczenie, że zapoznał się z treścią niniejszego

Regulaminu oraz że wyraża zgodę na jego treść i akceptuje jego warunki.

3. Komisja

1.Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Akcji, a w szczególności w celu dokonania oceny

prawidłowości zgłoszeń , Organizatorzy powołają 2 osobową Komisję. W skład Komisji wejdą osoby

delegowane przez Organizatorów. Decyzje podjęte przez Komisję są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

5. Przebieg Akcji

1.Osoby biorące udział muszą wypełnić formularz i zgody rodziców w przypadku osob niepełnoletnich. 

2.Warunkiem przystąpienia do konkursu jest zrobienie szczegółowego pomiaru masy ciała.

3.Celem Akcji jest zmniejszenie poziomu tkanki tłuszczowej w organiźmie.

4.Uczestnikom przysługuje bezpłatna kosultacja dietetyczna i treningowa z trenerem personalnym Aqua

Zdrój.

5. Uczestnicy zobowiązani są w czasie trwania akcji do zdawania relacji (w postaci opisów tekstowych,

zdjęć lub filmów kręconych kamerą lub telefonem komórkowym) z przynajmniej jednego treningu w

tygodniu zrealizowanego na terenie Centrum Aktywnego Wypoczunku Aqua Zdrój.

6.Relacje z treningów oraz postępy z walki z kilogramami zamieszczane będą na facebookowej stronie

wydarzenia 

6. Nagrody.

1.Za osiągnięcie najlepszych wyników przewidziane są atrakcyjne nagrody, które będą regularnie

publikowane na facebookowej stronie wydarzenia.

2. Zwycięzcom Akcji nie przysługują roszczenia o wypłatę wartości Nagrody w gotówce.

3.Zwycięzca Akcji nie ma możliwości zamiany Nagrody. Zwycięzca nie może też przenieść prawa do

Nagrody na inne osoby.

4.Lista Zwycięzców Akcji zostanie opublikowana na stronach internetowych Organizatorów do 24.06.2018r 

5.Jakiekolwiek roszczenia Uczestników Akcji z tytułu nieotrzymania Nagród, które nie zostały im przyznane

są wyłączone.

7. Odbiór nagród.

1.Organizatorzy po wyłonieniu Zwycięzców zawiadomią ich o wygranej telefonicznie, pisemnie lub

osobiście.

2.Nieodebranie nagrody od Organizatorów przez wyłonionych Zwycięzców w terminie do 30.06.2018r.

powoduje utratę przez niech Nagrody. Nagroda przepada w takim przypadku na rzecz Organizatorów.

8. Postanowienia końcowe.

1.Przystąpienie do Akcji jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika regulaminu Akcji w całości.

Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia

wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Akcji.

2. Niespełnienie wyżej wymienionych warunków lub odmowa ich spełnienia skutkuje wykluczeniem danego

Uczestnika z Akcji z jednoczesnym wygaśnięciem ewentualnych roszczeń do odbioru Nagrody i

jakichkolwiek innych roszczeń związanych z Akcją i jej przeprowadzeniem w stosunku do Organizatorów,

jak również uprawnia Organizatorów do odmowy przyznania lub wydania Nagrody.

3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem  stosujesię przepisy Kodeksu Cywilnego oraz

regulamin oraz regulamin funkcjonowania obiektu Aqua Zdrój.



4.Uczestnicy zgadzają się na opublikowanie imienia, nazwiska, wieku oraz postępów w odchudzaniu na

stronach internetowych Organizatorów, na stronie wydarzenia na portalu facebook.com 


