
REGULAMIN METAMORFOZA ŁOWICZ 

1. Organizatorem noworocznej metamorfozy w Łowiczu jest Twój Dietetyk Justyna 

Walerowska-Madej z siedzibą w Łodzi, ul. Służbowa 35/132 b w Łodzi, wpisana do Ewidencji 

Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Łodzi pod 000020984. 

2. Fundatorem 2 nagród o łącznej wartości 1080 zł każda jest Mój Dietetyk Łowicz oraz 

Lejdis z siedzibą w Łowiczu przy ul. Krakowskiej 1. 

3. Uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne. 

4. Uczestnikami w konkursie mogą byd osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolnośd do 

czynności prawnych. 

5. Uczestnikami konkursu nie mogą byd pracownicy organizatora i fundatora, jak również 

ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeostwo. 

6. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika 

regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, 

jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w 

konkursie. 

7. Aby wziąć udział w konkursie należy do godz. 23:59 dnia 7.01.2016 polubid i 

udostępnid profil Mój Dietetyk Łódź/Łowicz oraz Lejdis, a następnie wysład zgłoszenie 

konkursowe na adres e-mail: sylwia.wychowalek@mojdietetyk.pl 

8. Zgłoszenie powinno zawierad: imię i nazwisko, numer telefonu, wiek, masę ciała, 

wzrost, zdjęcie całej sylwetki oraz odpowiedź na pytania - Dlaczego to właśnie Ty potrzebujesz 

metamorfozy? oraz co da Ci udział w naszej metamorfozie? 

9. Zgłoszenia niekompletne nie biorą udziału w konkursie. 

10. Osoby zgłaszające się do konkursu wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku na 

stronie internetowej i fanpage facebook Mój Dietetyk oraz Lejdis. 

11. Nagrodą w konkursie jest: 

a. 2- miesięczna profesjonalna opieka dietetyczna z indywidualnie dobraną dietą 

(wartośd nagrody 880 zł) 

b. Zabieg oczyszczania twarzy w trakcie trwania metamorfozy oraz wykonanie makijażu i 

modelowanie fryzury w dniu zakooczenia metamorfozy (wartośd nagrody 200 zł) 

c. Zdjęcie przed i po metamorfozie 

12. Wyniki zostaną ogłoszone 11.01.2015. Jury wybierze 2 osoby, które odbędą 

metamorfozę pod okiem specjalistów. 

13. Pod pojęciem jury rozumie się pracowników organizatora konkursu. 

14. Zwycięzcy zostaną poinformowani drogą telefoniczną i e-mailową o wygranej. 

https://www.facebook.com/dietetyk.lodz.lowicz/
https://www.facebook.com/joanna.janicka.7549?fref=ts


15. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą 

odpowiednie przepisy prawa polskiego. 

16. Wszelkie pytania należy kierowad pod adres sylwia.wychowalek@mojdietetyk.pl 

 

 


