
REGULAMIN KONKURSU 

 
METAMORFOZA 

 
1. WARUNKI OGÓLNE 

 
1.1. Organizatorem Konkursu jest Centrum Dietetyczne Naturhouse ul. Niepodległości 19/55, 21-040 

Świdnik. 
 
1.2. W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu Konkursu będzie dostępna do wglądu w siedzibie 
Organizatora oraz na stronie facebook.com/NaturhouseSwidnik.  
 
1.3. Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są w niniejszym regulaminie Konkursu 
(„Regulamin”), a każde zgłoszenie Uczestnika do Konkursu na warunkach określonych w Regulaminie 
będzie jednoznaczne z faktem, iż Uczestnik zapoznał się z treścią Regulaminu i go akceptuje. 
 
1.4. Konkurs jest organizowany na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej na stronie 
https://pl-pl.facebook.com/NaturhouseSwidnik/ 
 
1.5. Zgłoszenia można składać mailowo na adres swidnik.niepodleglosci@naturhouse-polska.com 
bądź wysłać pisemnie na adres ul. Niepodległości 19/55, 21-040 Świdnik  do dnia 18 kwietnia 2018r. 
 

 
2. CZAS TRWANIA KONKURSU 

 
2.1. Konkurs trwa od 04 – 18.04.2018r 

 
2.2. Przyjmowanie zgłoszeń do Konkursu prowadzone będzie nie wcześniej niż dnia 04.04.2018r, 
dokładny czas startu konkursu liczony jest od momentu opublikowania informacji o starcie konkursu  
na tablicy strony   https://pl-pl.facebook.com/NaturhouseSwidnik/ do dnia  18.04.2018r do godz. 

00:00.  
 
2. 3. Spośród nadesłanych zgłoszeń, wybranych zostanie 5 osób, które zostaną zaproszone do 
Centrum Dietetycznego Naturhouse przy ul. Niepodległości 19/55 w celu odbycia rozmowy z Panią 
dietetyk Sylwią Jarmoluk. Rozmowa ta ma za zadanie wyłonić finalistę konkursu – osobę, która będzie 
najbardziej zmotywowana, mogąca w pełni poddać się metamorfozie. 
 
3. UCZESTNICY KONKURSU 

 
3.1. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność 
do czynności prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu art.22 (1) ustawy z dnia 23 kwietnia 
1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.). 
 
3.2. Z Konkursu wyłączeni są pracownicy Organizatora, osoby wyznaczone przez Organizatora do 
przeprowadzenia nadzoru nad przebiegiem Konkursu, pracownicy podmiotów współpracujących z 
Organizatorem, jak również osoby bezpośrednio zaangażowane w przygotowanie Konkursu, a także 
członkowie najbliższej rodziny tych osób. 
 

3.3. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa w pkt. 3.2 powyżej, rozumie się: wstępnych, 
zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku 
przysposobienia. 
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4. ZASADY KONKURSU 

 

4.1. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest:  
 zgłoszenie udziału w konkursie poprzez przesłanie na adres mailowy 

swidnik.niepodleglosci@naturhouse-polska.com w dniach od 04.04.2018 do 18.04.2018r 
Zgłoszenie musi zawierać zdjęcie osoby zgłaszającej oraz krótki opis: " Dlaczego właśnie 
Ciebie mamy zmienić". Wysyłając zgłoszenie osoba staje się uczestnikiem konkursu 
(„Uczestnik”)  
- poddanie się kuracji odchudzającej najpóźniej do dnia 23.04.2018 w Centrum Dietetyczny 
NATURHOUSE w Świdniku przy ul. Niepodległości 19/55, która będzie trwać 8 tygodni. 
- Do metamorfozy zostanie wyłoniony 1 uczestnik konkursu, na podstawie zgłoszenia, 
a następnie odbytej rozmowy w placówce Naturhouse Świdnik, ul. Niepodległości 19/55 
- Wybrany uczestnik jest zobowiązany do skrupulatnego przestrzegania zaleceń 
dietetycznych i regularności wizyt. 
- Podpisanie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, 
zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. Nr 
133 poz. 833).
- Podpisanie oświadczenia mówiącego o tym, że „Uczestnik” zobowiązuje się do 
stawiennictwa na cotygodniowych wizytach kontrolnych, przestrzegania zaleceń 
dietetycznych, pór posiłków i przyjmowania suplementacji. 

 

4.2. „Uczestnik” zobowiązuje się do cotygodniowych wizyt, przerwanie kuracji jest równoznaczne z 

wykluczeniem danego uczestnika z konkursu. 
 

4.3 Konkurs będzie podzielony na 2 etapy. W pierwszym etapie spośród wszystkich uczestników 
Organizator na podstawie nadesłanych zgłoszeń wyłoni JEDNEGO finalistę do dnia 21.04.2018r. Drugi 
etap przewiduje realizację metamorfozy w terminie najpóźniej od dnia 23.04.2018 do 25.04.2018 r. 
 

4.4. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwa komisja, wyłoniona przez Organizatora. 
 

4.5. W Konkursie wezmą udział wyłącznie zgłoszenia, które dotrą do Organizatora w okresie trwania 
Konkursu określonym w pkt. 2.2, spełniające warunki Regulaminu. 4.6. Ilekroć w Regulaminie jest 
mowa o dotarciu zgłoszenia do Organizatora, należy przez to rozumieć wpływ treści zarejestrowanej 
na skrzynce pocztowej swidnik.niepodleglosci@naturhouse-polska.com w dniach wymienionych w 
punkcie 4.1. 
 

4.6. Jeżeli z jakiegoś powodu Zwycięzcy nie będą mogli zostać wyłonieni, nieprzyznana Nagroda 

pozostaje w dyspozycji Organizatora.
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4.7. W Konkursie wezmą udział wyłącznie zgłoszenia, które dotrą do Organizatora w okresie trwania 
Konkursu określonym w pkt. 2.2, spełniające warunki Regulaminu. 
 

4.8. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o dotarciu zgłoszenia do Organizatora, należy przez to rozumieć 
wpływ treści zarejestrowanej na skrzynce pocztowej swidnik.niepodleglosci@naturhouse-polska.com 
w dniach wymienionych w punkcie 4.1. 
 

5. NAGRODY 

 

5.1. Główną nagrodą w konkursie jest: 
 

- Dwumiesięczna kuracja pod okiem dietetyka Naturhouse Świdnik. 
- Wizyta w salonie kosmetycznym Jolique w Świdniku - wykonanie zabiegu oczyszczającego 
skórę twarzy oraz zabiegu nawilżająco-liftingującego oraz manicure hybrydowego. 
- Zestaw kosmetyków firmy Jean d’arsel 
- Kuracja regenerująca do włosów Moroccanoil oraz metamorfoza- Koloryzacja Goldwell i 
strzyżenie ufundowana przez Dom Urody Świdnik 
- Poprowadzona przez wizażystkę Ewelinę Smalec-Łuczak Make Up indywidualna, 
profesjonalna lekcja makijażu (dziennego lub wieczorowego) oraz makijaż finalny  

 

5.2. Nagroda nie podlega wymianie na inne nagrody lub ekwiwalent pieniężny. 
 

5.3. Nagrody o wartości do 760 zł brutto korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób 
fizycznych zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 
26 lipca 1991r (tekst jednolity Dz. U. Nr 14, poz.176). 
 

5.4. Wszelkie obowiązki podatkowe związane z faktem uzyskania nagrody w konkursie ciążą na 

Organizatorze Konkursu. 
 

 

6. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

6.1. Organizator oświadcza, iż wszystkie dane dostępne w konkursie w serwisie Facebook.com będą 
wykorzystywane wyłącznie w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu oraz wyłonienia 
jego Zwycięzców i skontaktowania się z nimi w celu przyznania nagrody. 
 

6.2. Imię i nazwiska Zwycięzcy zostanie zamieszczone na facebooku 
https://pl-pl.facebook.com/NaturhouseSwidnik/ 
 

6.3. Biorąc udział w konkursie uczestnik jednocześnie wyraża zgodę na publikację wizerunku (zdjęcie, 
imię, wiek, waga) w trakcie trwania konkursu. Postępy będą publikowane na stronie internetowej 
Centrum Dietetycznego Naturhouse w Świdniku ( https://naturhouse-polska.pl/adresy-centrow-
nh/lubelskie/swidnik/centrum-dietetyczne-naturhouse/) oraz na facebooku 
 https://pl-pl.facebook.com/NaturhouseSwidnik/  
jak również na portalu www.lsw24.pl, na facebooku https://www.facebook.com/lsw24/ jak i 
Facebookach wszystkich partnerów konkursu https://www.facebook.com/DomUrodyPL/, 
https://www.facebook.com/Gabinet.Kosmetyczny.Jolique/  
 
6.4. Wysłanie przez Uczestnika zgłoszenia w ramach Konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem 
przez Uczestnika zasad Konkursu opisanych w Regulaminie.
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8. INNE POSTANOWIENIA 

 

8.1. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. 

 

8.2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w czasie trwania Konkursu wynikających z nadużyć 
ze strony Uczestnika, w tym w szczególności złamania przez Uczestnika zasad Regulaminu Konkursu, 
Organizator ma prawo nieodwołalnie wykluczyć danego Uczestnika z Konkursu. 
 

8.3. Organizator zastrzega sobie prawo powierzenia wykonania poszczególnych czynności 
organizacyjnych, administracyjnych i innych w ramach realizacji Konkursu, podwykonawcom 
Organizatora. 
 

8.4. Wszelkie dodatkowe informacje o Konkursie, związane z jego funkcjonowaniem Uczestnik 
Konkursu może uzyskać wysyłając e-mail na adres: swidnik.niepodleglosci@naturhouse-polska.com 
 

8.5. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią 
promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 
ustawy z dnia 29 lipca 1992 o grach i zakładach wzajemnych (Dz.U. Nr 68, poz. 341 ze zm.). 
 

8.6. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis 
Facebook ani z nim związany. Tym samym facebook jest zwolniony z odpowiedzialności przez 
każdego Uczestnika. 
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