Regulamin Programu Metamorfoz

§ 1 Postanowienia Ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Programie Metamorfoz, które
Uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia do Programu.
2. Organizatorem Programu jest Twój Dietetyk Justyna Walerowska-Madej ul.
Służbowa 35/132B Łódź, reprezentowana przez Sylwię Wychowałek, zwaną dalej
Mój Dietetyk oraz Crystal Clinic Anna Gradka ul. Kasprzaka 7/9 Łódź,
reprezentowaną przez Annę Gradka i Sylwię Sip, zwane dalej Crystal Clinic.
3. Informacja o Programie oraz Regulamin będą dostępne na stronie internetowej
Organizatora: www.mojdietetyk.pl w zakładce aktualności oraz http://www.crystalclinic.pl/
§ 2 Miejsce i czas trwania Programu
1. Program zostanie przeprowadzony w poradni Mój Dietetyk Łódź przy ul. Struga 24 oraz
salonie Crystal Clinic w Łodzi przy ul. Kasprzaka 7/9.
2. Zgłoszenia do Programu zbierane będą w terminie: 1-26.04.2017
3. Osoby zakwalifikowane do Programu zostaną poinformowane drogą mailową 27-28.04.2016
4. Finał Programu planowany jest na okres między 3-9.07.2017
§ 3 Uczestnictwo
W Programie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, które akceptują Regulamin Programu oraz
wykonają czynności zgodnie z § 4 Regulaminu. Ze wszystkich zgłoszeń komisja wybierze 1
osobę, która zakwalifikują się do Programu.
§ 4 Zasady Programu
1. Celem Programu Metamorfoz jest propagowanie zdrowego stylu życia, nauka zdrowego
odżywiania i dobrych nawyków żywieniowych.
2. Spośród nadesłanych zgłoszeń, komisja wybierze 1 osobę, która będzie indywidualnie
uczestniczyć w 8 tygodniowej kuracji dietetycznej pod okiem dietetyka oraz w profesjonalnych
zabiegach wspomagających odchudzanie.
3. Każda kuracja zawiera indywidualnie dobrane diety redukcyjne w oparciu o wywiad
żywieniowo-zdrowotny.
4. Uczestnik zakwalifikowany do Programu zobowiązany jest do przestrzegania diety oraz do co
dwutygodniowych spotkań z dietetykiem, w terminie ustalonym wspólnie przez dietetyka
prowadzącego i Uczestnika po zakwalifikowaniu się do Programu Metamorfoz.
5. Uczestnik zobowiązuję się do uprawiania regularnej aktywności fizycznej podczas trwania
kuracji dietetycznej, zgodnie z sugestiami dietetyka prowadzącego.
6. W ramach przeprowadzanej akcji salon Crystal Clinic oferuje wsparcie i zabiegi kosmetyczne
dla osoby wybranej do Metamorfozy.
7. W czasie 8 tygodni przewidziane jest wykonanie pomiarów wstępnych, a następnie serii 10
zabiegów Endermologii oraz serii 8 zabiegów lipolizy. Dodatkowo w ramach finału akcji osobie
poddanej Metamorfozie zostanie wykonany zabieg pielęgnacyjny na twarz, manicure oraz
makijaż.
8. Uczestnik ma obowiązek ustalić terminy wizyt w salonie Crystal Clinic i ich przestrzegać. W
przypadku kiedy uczestnik nie jest w stanie pojawić się w wyznaczonym dniu musi
poinformować salon Crystal Clinic przynajmniej z 24 h wyprzedzeniem w innym wypadku
wizyta przepada.
9. 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
Partnerów Organizatora.

§ 4 Zgłoszenia i zakwalifikowanie do Programu
1. Uczestnik, który chce wziąć udział w programie powinien wysłać zgłoszenie na adres:
lodz@mojdietetyk.pl w temacie wpisując: “MOJA METAMORFOZA”
2. Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje:
● imię i nazwisko,
● wiek uczestnika,
● numer telefonu,
● aktualną masę ciała,
● opis dlaczego Uczestnik chce wziąć udział w Programie Metamorfoz i co jest jego
motywacją
● 2-3 aktualne zdjęcia przedstawiające całą sylwetkę.
3. Spośród wszystkich nadesłanych ankiet komisja wybierze 1 osobę, która zakwalifikuje się
do Programu Metamorfoz, obejmującej 8-tygodniową kurację dietetyczną wraz z opieką
dietetyka i indywidualnie dostosowanymi jadłospisami oraz 10 zabiegów endemologii i 8
zabiegów lipolizy. W ramach finału akcji zostanie wykonany zabieg pielęgnacyjny na twarz,
manicure oraz makijaż oraz sesja upamiętniająca udział w Metamorfozie i jej efekty.
4. Osoby zakwalifikowane do Programu zostaną poinformowane o tym fakcie poprzez
wiadomość e-mail i/lub telefonicznie dnia 27-28.04.2017.
● Pozostałe osoby, które się zgłoszą a nie zakwalifikują do Programu, otrzymają jednorazową
zniżkę 50% na pierwszą konsultację oraz 50 zł zniżki na miesięczna kurację w poradni Mój
Dietetyk Łódź. Zniżka będzie możliwa do zrealizowania w terminie do 31.12.2017.
§ 5 Finał Programu i Nagrody
1. Nagrodami dla osób zakwalifikowanych do Programu jest 8-tygodniowa kuracja dietetyczna
prowadzona pod okiem wykwalifikowanego dietetyka oraz oraz 10 zabiegów endemologii, 8
zabiegów lipolizy, zabieg pielęgnacyjny na twarz, manicure oraz makijaż.
2. Nagrodą dla wszystkich osób zgłaszających się do Programu jest kupon zniżkowy,
upoważniający do 50% rabatu na jednorazową konsultację dietetyczną oraz 50 zł zniżki na
miesięczną kurację w poradni Mój Dietetyk. Kupon jest ważny do 31.12.2017. Aktualne cenniki
znajdują się na stronie: www.lodz.mojdietetyk.pl
4. Finał Programu Metamorfoz odbędzie się po zakończeniu kuracji, w ustalonym wcześniej
terminie w okresie 3-9.06.2017
5. Organizator nie przewiduje wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego zwycięzcy w zamian za
przewidziane w Programie Metamorfoz nagrody.

§ 9 Postanowienia końcowe
1. Przystępując do Programu, Uczestnik oświadcza iż 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 przygotowaną i wykorzystaną dietę oraz przeprowadzone konsultacje, wg cennika
dostępnego na stronie: www.lodz.mojdietetyk.pl. Przestrzeganie diety oznacza spożywanie
zaplanowanych w dostarczonym przez dietetyka menu, bez pomijania żadnego z posiłków i bez
wprowadzania do diety posiłków czy przekąsek dodatkowych.
3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zaleceń dotyczących korzystania z zabiegów
endermologi i lipolizy oraz regularnego wykonywania zabiegów we wspólnie ustalonych terminach
pod rygorem zwrotu środków finansowych poniesionych przez Organizatora Programu - Crystal
Clinic, wg cennika dostępnego na stronie: www.crystalclinic.pl
4. 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.
5. Uczestnik zgłaszający się do Programu wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego
wizerunku przez Organizatora oraz Partnerów Organizatora.
6. 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 modyfikowana przez Organizatora.
7. 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.
8.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie
odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

