
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  Mój Dietetyk Marta Marzec z siedzibą w Gdyni, ul. Płocka 15 
81-572 Gdynia, wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez 
Prezydenta Miasta Gdyni pod numerem 71662. 

3. Partnerem Organizatora jest Columna Medica.  
4. Informacja o Programie oraz Regulamin będą dostępne na stronie internetowej Organizatora: 

www.mojdietetyk.pl 
 

§ 2 Miejsce i czas trwania Programu 
 

1. Program zostanie przeprowadzony w 21 placówkach Organizatora: Mój Dietetyk Gdynia, Mój 
Dietetyk Bydgoszcz, Mój Dietetyk Chełmno, Mój Dietetyk Gdańsk, Mój Dietetyk Katowice, Mój 
Dietetyk Kielce, Mój Dietetyk Łódź, Mój Dietetyk Lublin, Mój Dietetyk Olsztyn, Mój Dietetyk 
Puławy, Mój Dietetyk Poznań, Mój Dietetyk Radom, Mój Dietetyk Rzeszów, Mój Dietetyk 
Rumia, Mój Dietetyk Słupsk, Mój Dietetyk Szczytno, Mój Dietetyk Tczew, Mój Dietetyk Toruń, 
Mój Dietetyk Warszawa, Mój Dietetyk Wrocław, Mój Dietetyk Wronki  

2. Zgłoszenia do Programu zbierane będą w terminie: 19.06 - 09.07.2017  
3. Osoby zakwalifikowane do Programu zostaną poinformowane drogą mailową 12.07.2017 
4. Finał Programu odbędzie się w luksusowej klinice Columna Medica w Łasku w weekend 

27-29.10.2017 (piątek/sobota/niedziela). 
  

§ 3 Uczestnictwo 
 

1. 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 21 osób (po jednej osobie z jednego miasta, w którym odbywać się będzie 
Program Metamorfoz), które zakwalifikują się do Programu. 

2. W Programie nie mogą wziąć udział aktualni Klienci poradni Mój Dietetyk, ani osoby które 
były Klientami w ciągu ostatniego miesiąca od startu Programu. 

3. W Programie nie mogą wziąć udział osoby z wyraźnymi jednostkami chorobowymi. Jednakże 
zgłoszenie się do programu takich osób kwalifikuje je do otrzymania kupony rabatowego 
zgodnie z § 5.2. 

  
§ 4 Zasady Programu 

 
1. Celem Programu Metamorfoz jest propagowanie zdrowego stylu życia, nauka zdrowego 

odżywiania i dobrych nawyków żywieniowych. 
2. Spośród nadesłanych zgłoszeń, komisja Mój Dietetyk wybierze 21 osób, które będzie 

indywidualnie uczestniczyć w 10 tygodniowej kuracji dietetycznej pod okiem dietetyka. (w 
każdym mieście przeprowadzającym Program Metamorfoz zostanie wybrana jedna osoba) 

3. Każda kuracja zawiera 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 dietetyka 
prowadzącego i Uczestnika po zakwalifikowaniu się do Programu Metamorfoz. 

http://www.mojdietetyk.pl/


5. Uczestnik zobowiązuję się do uprawiania regularnej aktywności fizycznej podczas trwania 
kuracji dietetycznej, zgodnie z sugestiami dietetyka prowadzącego. 

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 Partnerów Organizatora.  

 
§ 4 Zgłoszenia i zakwalifikowanie do Programu 

 
1. Uczestnik, który chce wziąć udział w  programie powinien wysłać zgłoszenie na adres: 

metamorfozy@mojdietetyk.pl, w temacie wpisując: “METAMORFOZA + MIASTO”  
2. Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje:  

● imię i nazwisko,  
● wiek uczestnika,  
● miejsce zamieszkania i 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 odesłanych ankiet  komisja złożona z dwóch przedstawicieli Organizatora 
wybierze  21 osób, które zakwalifikują się do Programu Metamorfoz, obejmującego 10 
tygodniową kurację dietetyczną wraz z opieką dietetyka. 

4. Osoby zakwalifikowane do Programu zostaną poinformowane o tym fakcie poprzez 
wiadomość e-mail i/lub telefonicznie dnia 12 lipca 2017. 

● Pozostałe osoby, które się zgłoszą a nie zakwalifikują do Programu, otrzymają jednorazową 
zniżkę 50% na pierwszą konsultację oraz ułożenie diety miesięcznej w wybranej poradni Mój 
Dietetyk. Zniżka będzie możliwa do zrealizowania do 31.12.2017. 

  
  

§ 5 Finał Programu i Nagrody 
 
1.  Nagrodami dla osób zakwalifikowanych do Programu jest 10 tygodniowa kuracja dietetyczna 
prowadzona pod okiem wykwalifikowanego dietetyka 
2. Nagrodą dla wszystkich osób zgłaszających się do Programu jest kupon zniżkowy, upoważniający 
do 50% rabatu na jednorazową konsultację dietetyczną oraz ułożenie miesięcznej diety w wybranej 
poradni Mój Dietetyk. Kupon jest ważny do 31.12.2017. Zniżka 50% obowiązuje od cen konsultacji i 
diet w danych poradniach. Aktualne cenniki znajdują się na stronie: www.mojdietetyk.pl  
3. Spośród Uczestników Programu zostaną wybrane przez komisję złożoną z przedstawicieli 
Organizatora 3 osoby, które w ciągu 10 tygodniowej kuracji dietetycznej wykażą się najlepszymi 
efektami, największą motywacją i zmianą stylu życia. Osoby te zostaną zaproszone na Finał 
Programu Metamorfoz do luksusowej kliniki Columna Medica w Łasku  i otrzymają dodatkowe 
nagrody w postaci: 

a. metamorfoza fotograficzna z udziałem makijażystki i fryzjerki  
b. nagrody niespodzianki od partnerów 

4. Finał Programu Metamorfoz odbędzie się po zakończeniu kuracji, w wybraną sobotę pomiędzy 
27.10 a 29.10. 2017 roku. 
5. Organizator poinformuje uczestników drogą mailową o terminie planowanego finału Metamorfoz, 
nie później niż jeden miesiąc przed ustalonym terminem Finału. 
5. Uczestnik zakwalifikowany do Finału jest zobowiązany dojechać na Finał we wskazanym terminie. 
6. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu na Finał Programu Metamorfoz. 
7. Organizator nie przewiduje wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego zwycięzcy w zamian za 
przewidziane w Programie Metamorfoz nagrody. 

mailto:metamorfozy@mojdietetyk.pl
http://www.mojdietetyk.pl/


 
  

§ 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. Fotograf  pracujący na zlecenie Organizatora ma prawo nieodpłatnie wykorzystać 
zaakceptowane i wyszczególnione przez Uczestnika Programu zdjęcia i rozpowszechniać 
wizerunek Uczestnika Programu w celach prezentacji własnej twórczości, w szczególności na 
stronach internetowych, w folderach i prospektach, publikacjach dotyczących własnych prac, 
publikacjach zbiorowych, wernisażach i wystawach zbiorowych, konkursach oraz w celach 
promocyjno reklamowych, w dowolnym czasie i miejscu na terytorium całego świata. 
Niniejszy punkt umowy nie wyklucza prezentacji zdjęć w mediach drukowanych. 

6. Organizator Programu ma prawo nieodpłatnie przekazywać zdjęcia Partnerom oraz 
współpracującym przy sesji zdjęciowej osobom trzecim, takim jak: fotograf, fryzjer, wizażysta, 
stylista, itp., a przekazane przez Organizatora zdjęcia, osoby trzecie wykorzystają wyłącznie 
do prezentacji własnej twórczości na stronach internetowych, dbając przy tym o dobre imię 
Uczestnika Programu. 

7. 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.  

8.  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. 

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

 
  
 
 
 


