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REGULAMIN KONKURSU 

„Schudnij do lata z Perfect Body” 
 

§ 1. Postanowienia ogólne. 

1. Organizatorem konkursu jest Perfect Body Studio Modelowania Sylwetki z siedzibą w Tarnowie 

przy ul. Mickiewicza 7/14. 

2. Celem konkursu jest promocja zdrowego stylu życia oraz popularyzacja usług oferowanych przez 

Organizatora. 

3. Przystępując do konkursu Uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu. 

 

§ 2. Warunki uczestnictwa w konkursie. 

1. Uczestnik konkursu biorąc w nim udział wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu. 

2. Uczestnikiem konkursu może być wyłącznie osoba pełnoletnia o wskaźniku BMI wskazującym na 

nadwagę lub otyłość (*), która w terminie wskazanym na portalu lub w gazecie wyśle na adres  

e-mailowy perfect.body@wp.pl : 

a) odpowiedź na pytanie „Dlaczego chcesz schudnąć?” (w dalszej części regulaminu określane 

jako Pytanie konkursowe),  

b) dane kontaktowe: imię, nazwisko i numer aktualnego telefonu, 

c) zdjęcie całej postury, wraz z podaniem aktualnej wagi oraz wzrostu.  

3. Udział w konkursie możliwy jest wyłącznie w czasie jego trwania, który jest określony 

indywidualnie na każdym z portali lub w gazecie. 

4. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, a także członkowie ich najbliższej 

rodziny oraz inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu konkursu. 

 

 

§ 3. Zasady przebiegu konkursu. 

1. Każdy Uczestnik, który wysłał zgłoszenie zgodnie z § 2. pkt. 2, zostanie zaproszony na bezpłatną 

analizę składu ciała do siedziby Perfect Body Studio Modelowania Sylwetki. 

2. Spośród wszystkich Uczestników konkursu, komisja złożona z przedstawicieli Organizatora 

wybierze dwie osoby, której odpowiedź na Pytanie konkursowe uzna za najciekawszą. W ocenie 

prac będą brane pod uwagę następujące kryteria: 

a) motywacja do wzięcia udziału w programie „Schudnij do lata z Perfect Body”, 

b) powody (cele), dla których uczestnik chciałby schudnąć, 

c) gotowość do zmiany stylu życia, w tym zwłaszcza nawyków żywieniowych, 

d) brak przeciwwskazań zabiegowych. 

3. Wybór Laureatów nastąpi do 14 dni od daty zakończenia naboru zgłoszeń oraz po 

przeanalizowaniu składu ciała na wadze TANITA. 

4. Niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu, Laureaci zostaną poinformowani o wygranej 

telefonicznie i/lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy, z którego zostało 

wysłane zgłoszenie. 

 

§ 4. Nagroda i jej realizacja. 

1. Nagrodą w konkursie jest bezpłatny 3-miesięczny udział w programie „Schudnij do lata z Perfect 

Body” o łącznej wartości 1050 zł. Informację o zakresie usług realizowanych w programie 

„Schudnij do lata z Perfect Body” stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. 

2. Usługi oferowane w programie „Schudnij do lata z Perfect Body” będą realizowane w terminach 

ustalonych z Laureatami, ale tylko i wyłącznie w czasie trwania konkursu. 
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3. Laureaci decydując się na przyjęcie nagrody zobowiązują się do:  

a) realizacji uwzględnionych w programie „Schudnij do lata z Perfect Body” usług w terminie  

3 miesięcy od daty pierwszego spotkania w ramach realizacji nagrody, 

b) udzielenia wywiadu na temat efektów programu „Schudnij do lata z Perfect Body” po 

zakwalifikowaniu się, w trakcie trwania oraz po zakończeniu jego realizacji oraz 

udostępnienie zdjęć przed i po programie. 

4. Wywiad, o którym mowa w pkt. 3 b) zostanie umieszczony na stronie internetowej organizatora, 

funpage’u Organizatora na serwisie społecznościowym Facebook.pl oraz w lokalnej prasie lub 

portalu z którym organizowany był konkurs. Celem tego wywiadu będzie przedstawienie efektów 

(m.in. unormowanie masy ciała, poprawa stanu zdrowia) osiągniętych w czasie programu 

„Schudnij do lata z Perfect Body”. Forma wywiadu oraz jego zakres zostanie uzgodniony  

z Laureatami. Treść wywiadu zostanie opublikowana po jego wcześniejszej autoryzacji. 

5. Nagrody określonej w pkt. 1 nie można wymienić na równowartość w gotówce. 

 

§ 5. Rezygnacja z realizacji nagrody. 

W przypadku rezygnacji z udziału w programie w trakcie jego trwania bez uzasadnionej przyczyny, 

Laureat zobowiązuje się ponieść koszty w wysokości 80% wartości zrealizowanych usług w ramach 

nagrody, zgodnie z cennikiem dostępnym w siedzibie Organizatora. 

 

§ 6. Postanowienia końcowe. 

1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Laureat spełnia warunki określone  

w Regulaminie.  

2. Niespełnienie warunków konkursu przez Laureata powoduje wygaśnięciem prawa do nagrody  

i jakichkolwiek innych roszczeń w stosunku do Organizatora. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Informacja  

o ewentualnych zmianach w regulaminie zostanie przesłana Uczestnikom konkursu pocztą 

elektroniczną. 

4. Regulamin w aktualnej wersji dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej 

www.perfect-body.net.pl.  

 

 

(*) Wskaźnik masy ciała BMI obliczony = masa ciała/ (wzrost)2 [kg/m2]; nadwagę/ otyłość stwierdza 

się, gdy wartość wskaźnika BMI przekracza 25. 


