Zasady Konkursu „Odchudzanie na Basenie”
1. Organizatorami konkursu są firmy Body&Soul oraz Akademia Tańca Dance4you.
2. Do dnia 20.01.2015 r. Organizatorzy przyjmują zgłoszenia uczestników, chcących zmienić swoje
dotychczasowe nawyki żywieniowe, zredukować swoją masę tłuszczowa ciała i poprawić swoją
sylwetkę poprzez udział w zajęciach „Odchudzanie na Basenie”.
3. Uczestnik konkursu zobowiązuje się do uczestnictwa w zajęciach ruchowych odbywających się
na Krytej Pływalni im. Jana Kota w Bochni dwa razy w tygodniu. Łącznie uczestnik konkursu
zobowiązuje się do uczestnictwa w 12 zajęciach na pływalni w okresie 40 dni od daty rozpoczęcia
zajęć „Odchudzanie na basenie”.
4. Przed rozpoczęciem zajęć uczestnik konkursu zobowiązuje się do konsultacji dietetycznej
i wykonania pomiaru składu ciała w Firmie Body &Soul mieszczącej się przy ul. Brzeskiej 47
w Bochni.
5. Po zakończeniu cyklu zajęć ruchowych na Krytej Pływalni im. Jana Kota w Bochni uczestnik
zobowiązuje się do wykonania kolejnego pomiaru składu ciała w Firmie Body &Soul mieszczącej się
przy ul. Brzeskiej 47 w Bochni.
6. Celem konkursu jest redukcja masy tłuszczowej uczestnika, poprawa stanu zdrowia, świetna
zabawa i satysfakcja z osiągniętych rezultatów.
7. Nagrodami obdarowani zostaną trzej uczestnicy, którzy w ciągu 40 dni uzyskają najlepsze wyniki
dotyczące stanu zdrowia i redukcji masy tłuszczowej.
I miejsce – kupon na karnet pływacki o wartości 210 zł + koktajl firmy Herbalife + karnet na 11
wejść do Akademii Tańca Dance4you
II miejsce – kupon na karnet pływacki o wartości 130 zł + błonnik i zioła + karnet na 5 wejść do
Akademii Tańca Dance4you
III miejsce – kupon na karnet pływacki o wartości 60 zł + shaker + karnet na 5 wejść do Akademii
Tańca Dance4you
8. Fundatorem nagród w konkursie są:
•
Kryta Pływalnia im. Jana Kota w Bochni
•
Firma Akademia Tańca Dance4you - Urszula Węgrzyn
•
Firma Body&Soul - Piotr Dźwigaj
9. Dokonując zgłoszenia do udziału w Konkursie „Odchudzanie na Basenie” uczestnik wyraża zgodę
na przetwarzanie danych osobowych zawartych w Formularzu zgłoszenia/Kuponie zgłoszenia
w celach marketingowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.
U. z 1997 nr 133, poz.883). Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do danych osobowych
wskazanych w zgłoszeniu w każdym czasie oraz prawo do ich zmiany.
10. Dokonując zgłoszenia udziału w Konkursie „Odchudzanie na Basenie” uczestnik wyraża zgodę
na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną przez Organizatorów konkursu zgodnie
z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144,
poz. 1204 z późn. zm.). Dane e-mailowe używane będą wyłącznie na potrzeby marketingowe

Organizatorów konkursu, którzy zobowiązują się do nie udostępniania danych adresowych
przekazanych przez uczestników.
11. Organizatorzy konkursu oświadczają, iż dane dotyczące stanu zdrowia uczestnika (wyniki badań
lekarskich), za wyjątkiem danych dotyczących spadku masy ciała, pozostaną wyłącznie do
wiadomości Firmy Body&Soul oraz lekarza współpracującego z tą Firmą, chyba że uczestnik wyrazi
zgodę w formie pisemnej na udostępnienie pozostałych danych do wiadomości publicznej.

Imię i nazwisko uczestnika: ……………………………………………………………………………….
Data urodzenia: ……………………………………………………………………………………….……….
tel. kontaktowy: ………………………………………………………………………………………………..
e-mail: ……………………………………………………………………………………………………………...

Podpis Uczestnika:

Bochnia, dnia ……………………………………..

