
Regulamin Programu Metamorfoza
“MÓJ DIETETYK – PRZYWITAJ WIOSNĘ ŚWIETNĄ FIGURĄ”

 
§ 1 Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Programie “Przywitaj wiosnę 
świetną figurą”, które Uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia do Programu.

2. Organizatorem Programu jest  Poradnia Dietetyczna Marta Heller-Surowiec (Mój Dietetyk) z 
siedzibą w Katowicach, ul. Mariacka 6, 40-014 Katowice, Numer NIP 6252455482 

       Numer REGON 362999173 
3. Partnerem Organizatora jest: salon concept.hair mieszczący się na al. Korfantego 70 w 

Katowicach. 
4. Informacja o Programie oraz Regulamin będą dostępne na stronie internetowej Organizatora: 

http://katowice.mojdietetyk.pl/ 

§ 2 Miejsce i czas trwania Programu

1. Program zostanie przeprowadzony w  placówce Organizatora: Mój Dietetyk Katowice, ul. 
Mariacka 6

2. Zgłoszenia do Programu zbierane będą w terminie: do 22.02.2016r.

 
§ 3 Uczestnictwo

W Programie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, które akceptują Regulamin Programu oraz 
wykonają czynności zgodnie z § 4  Regulaminu. Ze wszystkich zgłoszeń komisja Mój Dietetyk 
wybierze jedną osobę, która zakwalifikuje się do Programu.
 

§ 4 Zasady Programu

1. Celem programu jest propagowanie zdrowego stylu życia, nauka zdrowego odżywiania i 
dobrych nawyków żywieniowych. 

2. Komisja Mój Dietetyk wybierze jedną osobę, która będzie indywidualnie uczestniczyć w 10-
tygodniowej kuracji dietetycznej pod okiem dietetyka.

3. Każda kuracja zawiera cztery indywidualnie dobrane diety redukcyjne oraz jedną dietę 
wyprowadzającą

4. Uczestnik zakwalifikowany do Programu zobowiązany jest do przestrzegania diety oraz do co

dwutygodniowych spotkań z dietetykiem, w terminie ustalonym wspólnie przez Organizatora i 

Uczestnika po zakwalifikowaniu się do Programu.

5. Uczestnik zobowiązuję się do uprawiania regularnej aktywności fizycznej.

6. Uczestnik Programu wyraża zgodę na monitorowanie swoich postępów i zgadza się się na 

wykonanie i publikację opisów oraz zdjęć z przebiegu kuracji dietetycznej przez Organizatora 

i Partnera Organizatora.  



§ 4 Zgłoszenia i zakwalifikowanie do Programu

1. Uczestnik, który chce wziąć udział w  programie powinien w terminie do 22.02.2016r. 
wykonać następujące czynności:

a. Polubić profil poradni Mój Dietetyk Katowice na Facebooku: 
www.facebook.com/MojDietetykKatowice/    

b. Udostępnić publicznie, na swoim profilu, wybrany przez siebie post ze strony: 
www.facebook.com/MojDietetykKatowice/ 

c. Polubić profil salonu concept.hair Katowice na Facebooku: 
www.facebook.com/concepthairkatowice/

d. Wysłać zgłoszenie na adres katowice@mojdietetyk.pl wraz z aktualnym zdjęciem, imieniem i 
nazwiskiem, celem jaki chce osiągnąć w ciągu 10 tygodni kuracji wraz z krótkim 
uzasadnieniem.

2. Do osób, które wykonają wszystkie wyżej wymienione czynności, Organizator wyśle mailowo w 
terminie do  29.02.2016r. informację o tym czy zostały zakwalifikowane do metamorfozy.

 
 

§ 5 Finał Programu i Nagrody

1.  Nagrodą dla osoby zakwalifikowanej do Programu jest:
a. 10-tygodniowa kuracja dietetyczna pod okiem dietetyka poradni Mój Dietetyk, do 

wykorzystania w poradni w Katowicach
b. metamorfoza w salonie fryzjerskim concept.hair w Katowicach

2. Nagrodą dla wszystkich osób zgłaszających się do Programu, spełniających warunki zgłoszenia 
zgodnie z punktem 1 § 4 Regulaminu  jest zniżka 20% na pierwszą wizytę w Poradni Mój Dietetyk w 
Katowicach.
3. Uczestnik po 10-tygodniowej kuracji zostanie zaproszony na sesję zdjęciową, ukazującą efekty 
kuracji dietetycznej.
5.  Organizator nie przewiduje wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego zwycięzcy w zamian za 
przewidzianą w Programie nagrodę.

 
§ 9 Postanowienia końcowe

1. Przystępując do Programu Uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.
2. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania diety i wykonania zalecanej aktywności 

fizycznej pod rygorem zwrotu środków finansowych poniesionych przez Organizatora 
Programu na wykorzystaną dietę. 

3. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych 
osobowych Uczestnika przez Organizatora. Dane Uczestnika przetwarzane będą w siedzibie 
Organizatora, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz aktów 
wykonawczych. Każdy z Uczestników ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich 
poprawiania.

4. Uczestnik zgłaszający się do Programu wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego 
wizerunku przez Organizatora oraz Partnerów Organizatora.

5. Uczestnik Programu wyraża zgodę na łączenie fotografii z innymi fotografiami, tekstami i 
ilustracjami oraz przyjmuje do wiadomości i akceptuje postanowienie, iż każda z 
zaakceptowanych fotografii może być dowolnie przerabiana i modyfikowana przez 
Organizatora i Partnerów Organizatora. 

https://www.facebook.com/MojDietetykKatowice/
https://www.facebook.com/concepthairkatowice/
https://www.facebook.com/MojDietetykKatowice/


6.  Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu z 
ważnych powodów, a także z powodu zawieszenia, przerwania, przedłużenia lub odwołania 
Programu, po uprzednim poinformowaniu o tym Uczestników.

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie 
odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 


