METAMORFOZY 2020
1. CELE:

przemiana uczestników programu, zmiana sylwetki, nawyków żywieniowych



popularyzacja zdrowego stylu życia i kształtowanie świadomości prozdrowotnej.

2. ORGANIZATORZY:
Atlas Fitness Club Wojciech Wiśniewski
ul. Sportowa 6, 63-200 Jarocin, tel. 508 615 015
ul. Sportowa 4, 63-300 Pleszew, tel. 513 360 015
3. TERMIN:
21.03.2020 – 21.09.2020
26.09.2020 (sobota) – podsumowanie wraz z sesją zdjęciową
30.09.2020 – 06.10.2020 – głosowanie internetowe
07.10.2020 – ogłoszenie wyników i wręczenie nagród

4. ZGŁOSZENIA:



Uczestnicy zgłaszają chęć uczestnictwa w programie do 15 marca 2020

Zgłoszenie obejmuje: imię i nazwisko, zdjęcie sylwetki, krótki opis dlaczego wyraża
się chęć wzięcia udziału w metamorfozie



Spośród zgłoszonych osób, wybranych zostanie 2 osoby z Pleszewa i 3 osoby z
Jarocina
5. OPŁATY I UMOWA:

Uczestnicy metamorfoz zobowiązani są do podpisania z klubami UMOWY
METAMORFOZY, która określa warunki płatności



Uczestnik zobowiązany jest do opłaty 6 karnetów obejmujących czas metamorfozy.
Koszt jednego karnetu wynosi 119 zł. Karnet ten jest karnetem OPEN, uprawniający do
korzystania z siłowni, sali cardio, zajęć fitness, sztuk walki oraz spinning.
6. CZAS TRWANIA PROGRAMU:



Program metamorfozy trwa od 21.03 do 21.09.20 i obejmuje II etapy
 Głosowanie internetowe po zakończeniu programu odbędzie się w dniach
30.09-06.10.20



Ogłoszenie zwycięzców oraz wręczenie nagród odbędzie sie 7.10.2020 r.

7. POSTANOWIENIA OGÓLNE:
 Program Metamorfozy 2020 skałda sie z II etapoów:
I ETAP (21.03- 21.05) obejmuje trzy treningi personalne z instruktorem, trzy

konsultacje dietetyczne, zalecenia instruktorów do których uczestnik może się stosować,
konsultacje podczas wykonywanych treningów.
II ETAP (22.06-21.09) uczestnik trenuje zgodnie z zaleceniem instruktora oraz
stosuje dietę i wskazania ustalone wcześniej z dietetykiem. Etap dopuszcza konsultacje z
opiekunem programu.




Etapy metamorfozy obejmują trzy oficjalne pomiary: analizę składu ciała i zdjęcie
przed rozpoczęciem programu, po trzech miesiącach i po zakończeniu całego 6
miesięcznego cyklu,
Po zakończeniu programu uczestnicy wezmą również udział w przemianie, która
obejmować będzie fryzjera, kosmetyczkę i stylistę a także sesję zdjęciową.

8. POZOSTAŁE USTALENIA I INFORMACJE:
 Uczestnikowi metamorfozy przysługuje zawieszenie karnetu w przypadku
choroby po okazaniu L4, a także zawieszenie wakacyjne karnetu na zasadach
panujących w Atlas Fitness Club
9. NAGRODY:
 Zwycięzca metamorfozy otrzyma 4 tygodniowy karnet na dowolną czynność
 Zestaw kosmetyków i zabieg pielęgnacyjny od Atelier Fryzjerskie Ewa Menzel
 nagrody niespodzianki
 profesjonalna sesja zdjęciowa
10. FINAŁ- GŁOSOWANIE INTERNETOWE:
 na koniec programu metamorfozy, internauci na profilu facebook/ instagram
wybiorą osobę, której efekty przemiany były najbardziej spektakularne i której
wyniki były najlepsze
 Zwycięzcy głosowania zostaną powiadomieni telefonicznie o wygranej
 Zwycięzcy głosowania zobowiązani są do pozostania w dyspozycji organizatora
do czasu zakończenia programu



najlepsze efekty metamorfozy zostaną zaprezentowane na stronie atlasfc.pl i
na portalach społecznościowych

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
 W sprawach nieregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy
Kodeksu Cywilnego



Uczestnicy Metamorfoz 2020, będa wyrażali zgodę w formie oświadczenia
woli na administrowanie i przetwarzanie danych osobowych na warunkach
określonych przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiege i rady ( UE) a

dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetważaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia derektywy 95/46/WE- nazywane ogólnie
Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (PL Dz. Urz. UE 119/1
oznaczane także jako rozporządzenie 2016/679 lub GDPR)






Zdjęcia oraz materiały związane z programem zostają w dyspozycji
Organizatora i mogą zostać wykorzystane również po zakończeniu programu
Osoby dokonujące zgłoszenia w programie, zgodnie z Regulaminem wyrażają
zgodę na nieodpłatne wykorzystanie ich danych przez Organizatora w mediach,
prasie , telewizji, Internecie. Wyrazenie zgody na wykorzystanie wizerunku jest
dobrowolne, aczkolwiek warunkuje udział w konkursie.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień w Regulaminie w
przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających
wpływ na organizowanie Konkursu.

