
 

Regulamin Konkursu „Projekt Piękne Ciało na Lato 2018”  

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1. Konkurs pod nazwą „Projekt Piękne Ciało na Lato 2018” dalej zwany "Konkursem". Organizatorem 
Konkursu jest Instytut Zdrowia i Urody Barbara Salamandra z siedzibą w Poznaniu, przy ul. 
Grunwaldzkiej 113, 60-313 Poznań, NIP: 7811060867 (zwana dalej ORGANIZATOREM). 
2. Organizator wskazuje następujące dane kontaktowe: 
 
a. tel. +48 725 551 661 
b. adres e-mail: katarzyna@instytutsalamandra.pl 
c. adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 113, 60-313 Poznań.  

2. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady Konkursu. Stosownie do art. 921 
Kodeksu cywilnego Organizator przyrzeka nagrodę, na warunkach określonych w regulaminie. 

3. Fundatorem nagród jest Organizator oraz Partnerzy 

4. Konkurs ogłaszany jest na profilu Facebook Fundatora pod adresem: 
https://www.facebook.com/InstytutSalamandra/, dalej FanPage.  

5. Nabór do konkursu odbywa się w terminie od 17.02.2018 do dnia 28.02.2018 r.  

6. Zabiegi, będące nagrodą w Konkursie, realizowane będą w Instytucie Salamandra w Poznaniu, przy 
ul. Grunwaldzkiej 113, w terminach uzgodnionych z Laureatem Konkursu w harmonogramie 
zabiegów.  

7. Celem konkursu jest przeprowadzenie metamorfozy u laureatek konkursu, poprzez umożliwienie 
nieodpłatnego skorzystania z zabiegów hi-tech, doboru indywidualnej diety i treningów, zgodnie z 
postanowieniami niniejszego Regulaminu.  

8. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany, ani też 
współtworzony przez serwis Facebook. 

 § 2 ZASADY KONKURSU  

1. Aby wziąć udział w konkursie, na zasadach opisanych poniżej, należy: 

1.1 Wysłać swoje zgłoszenie zawierające imię i nazwisko, wiek, wzrost oraz wagę, na adres 
mailowy katarzyna@instytutsalamandra.pl w odpowiedzi na ogłoszenie umieszczone na 
FanPage’u Organizatora, z dopiskiem „ Projekt Piękne Ciało na Lato 2018 ” i odpowiedź na 
pytanie dlaczego chcę wziąć udział w konkursie oraz informacje z jakimi niedoskonałościami 
występują problemy (np. nadwaga, brak jędrności skóry, cellulit, blizny, etc.), 



1.2  Posiadać konto na portalu społecznościowym facebook i wpisać komentarz pod postem 
dotyczącym Konkursu: Biorę udział w Konkursie Projekt Piękne Ciało na Lato 2018 i 
zapraszam dwie osoby do tego Konkursu, oraz udostępnia to na swoim profilu na facebooku, 

2. W zgłoszeniu należy podać dane kontaktowe, imię oraz nazwisko a także numer telefonu, adres e-
mail. oraz adres zamieszkania. 

3. Zgłaszając się do konkursu, kandydatki jednocześnie oświadczają o zapoznaniu się z Regulaminem 
Konkursu, zezwalają na wykorzystywanie imienia i nazwiska, wizerunku oraz wypowiedzi na potrzeby 
Konkursu oraz promocji i reklamy Organizatora, a także wyrażają zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych.  

4. Ponadto, wysyłając swoje zgłoszenie, kandydatka wyraża zgodę na zmianę wizerunku na potrzeby 
Konkursu (na stronie www, facebooku i Instagramie Instytutu Salamandra), zgodnie z zasadami 
opisanymi w niniejszym Regulaminie.  

§ 3 WARUNKI UCZESTNICTWA  

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda Kobieta, mająca skończone 30 lat, posiadająca pełną 
zdolność do czynności prawnych z wyłączeniem pracowników Organizatora oraz członków najbliższej 
rodziny władz Organizatora. Przez członków rodziny rozumie się: rodziców, dzieci, wnuki, rodzeństwo 
i małżonków. 

2. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. Mogą w nim uczestniczyć wyłącznie osoby, których 
stan zdrowia pozwala na przeprowadzenie Projektu Piękno, w szczególności osoby które nie cierpią 
na choroby przewlekłe, takie jak choroby nowotworowe, zaburzenia ciśnienia, choroby 
kardiologiczne, wszczepione rozruszniki serca, implanty. 

 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz 
teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook . 

4. Nadesłane zgłoszenia nie mogą naruszać prawa, w tym w szczególności dóbr osobistych osób 
trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych – w szczególności dotyczy to treści 
powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe, zawierających nagość, pornografię, erotykę, 
obscenicznych, obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, przedstawiających 
przemoc albo materiały o tematyce rasistowskiej, naruszające prawo do prywatności, zawierających 
materiały chronione prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody uprawnionych. 

 § 4 OBOWIAZKI ORGANIZATORA 

1.Uczestnik otrzymuje bezpłatnie od Organizatora: 

1.1 darmowe konsultacje dietetyczne, pomiary składu ciała przez czas trwania Projektu 
Piękne Ciało na Lato 2018, 
1.2 Zabiegi dobrane indywidualnie w zależności od potrzeb uczestnika m.in. Zabiegi 
urządzeniem Icoone Laser oraz Coaxmed, 
1.3 Treningi personalne oraz treningi personalne EMS, 
1.4 Wsparcie mentalne i merytoryczne w zakresie diety oraz postępowania po zabiegowego. 



 § 5 OBOWIĄZKI UCZESTNIKA  

1. Uczestnik zobowiązuje się do promocji produktów i usług organizatora pod marką Instytut 
Salamandra oraz Partnerów Konkursu w mediach społecznościowych Facebook oraz 
Instagram – zawsze z aktywnym oznaczeniem Fan Page Organizatora i Partnerów. 

1.1 Udostępnianie informacji o odbywającej się czynności sponsorowanej w następujących 
zakresach: 
a) Minimum 1 raz w tygodniu z oznaczeniem organizatora oraz partnerów – po 

zatwierdzeniu zdjęć przez organizatora, 
b) Uczestnik wyraża zgodę na nagrywanie relacji live, filmów oraz wykonywanie zdjęć 

podczas trwania Projektu Piękne Ciało na Lato 2018, 
c) Uczestnik poprzez podpisanie niniejszej umowy wyraża zgodę na nieodpłatne i 

nieograniczone wykorzystywanie przez organizatora własnego wizerunku na 
następujących polach eksploatacji: strony internetowe organizatora i partnerów, 
pozwalające na publikacje zdjęć i nagrań z wizerunkiem uczestnika, facebook i Instagram, 
materiały drukowane ulotki, plakaty. 

d) Uczestnik zobowiązuje się aktywnie uczestniczyć w treningach odbywających się w 
Instytucie Salamandra ustalonych z trenerem personalnym oraz zajęciach Ems – 
harmonogram ustalony zostanie z uczestnikiem. 

e) Uczestnik zobowiązuje się do wykonania z pomocą trenera i dietetyka analizy składu ciała 
f) Uczestnik zobowiązuje się do codziennego zdawania relacji ze swoich postępów podczas 

trwania Projektu Piękne Ciało na Lato 2018 smsem pod wskazanym numerem telefonu, 
g) Uczestnik zobowiązuje się do stosowania zaleceń dietetycznych, 
h) Uczestnik zobowiązuje się wziąć udział w sesji zdjęciowej w celu zaprezentowania 

wyników Projektu Piękno, 

 § 6 NAGRODA  

1. Nagrodą w Konkursie jest:  

a) terapia odchudzająca, składająca się z dobranych indywidualnie zabiegów tj. pakietu 
zabiegów np. Coaxmed, pakietu zabiegów Icoone Laser, pakietu treningów personalnych, 
pakietu treningów personalnych EMS , spersonalizowany plan diety, 

b) dodatkowa nagroda dla osoby która osiągnie największe rezultaty w spadku wagi  
otrzyma Konsultację Kosmetologiczną i analizę twarzy urządzeniem Visia oraz wykonany 
zostanie zabieg z zakresu Kosmetologii Medycznej na Twarz, a także mini sesja zdjęciowa 
w profesjonalnym makijażu i uczesaniu. 
 

2. Ilość zabiegów w pakiecie dobierana będzie indywidualnie, w zależności od potrzeb.  

3. Zabiegi będące nagrodą w konkursie, wykonywane są Laureatkom nieodpłatnie, pod warunkiem 
stawiennictwa się laureatek na wszystkich umówionych wizytach i treningach oraz stosowania się 
przez laureatki do wszystkich zaleceń konsultantów.  



4. W przypadku niedopełnienia warunków, o których mowa w ust. 4 powyżej, laureatka ma 
obowiązek pokryć wszystkie koszty związane z realizacją nagrody, zgodnie z cennikiem 
obowiązującym w Instytucie Salamandra. 

5. Laureatkom nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju. 7. 
Laureat nie może scedować praw wynikających z nagrody.  

6. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani 
jakakolwiek inna nagroda.  

§ 7 ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD 

 1. Po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń tj. dnia 28.02.2018 r. Organizator dokona wyboru 
najciekawszych kandydatek i po wcześniejszym spotkaniu w siedzibie organizatora dokona 
wyłonienia zwycięzców najpóźniej w dniu 5.03.2017r.  

2. Informacja o wyborze zwycięzcy konkursu, wraz ze wskazaniem zwycięzcy, zostanie umieszczona 
na https://www.facebook.com/InstytutSalamandra/ .  

3. Zwycięzca Konkursu, zostanie bezzwłocznie powiadomiony o wygranej oraz o warunkach odbioru 
Nagrody drogą elektroniczną lub telefoniczną, zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu.  

4. Nagrody muszą być odebrane osobiście w miejscu i czasie wyznaczonym/uzgodnionym z 
Organizatorem. 

 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w 
szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Kandydata, któremu 
przyznano nagrodę.  

§ 8 REKLAMACJE  

1. Wszelkie reklamacje, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, należy 
składać pisemnie, na adres Instytutu Salamandra ul. Grunwaldzka 113, 60-313 Poznań  lub 
elektronicznie na adres: katarzyna@instytutsalamandra.pl.  

2. Prawo do składania reklamacji, o której mowa powyżej, przysługuje każdemu Uczestnikowi 
Konkursu w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia zwycięzcy.  

3. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych. 

 4. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i 
uzasadnienie reklamacji z dopiskiem “Projekt Piękne Ciało na Lato 2018” . 

5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie, w terminie 14 dni.  

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Uczestnik przystępując do udziału w konkursie, jednocześnie oświadcza, że zapoznał się z 
niniejszym Regulaminem i nie zgłasza do niego żadnych zastrzeżeń.  

2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.instytutsalamandra.pl . 



 3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i 
inne przepisy prawa.  

4. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy 
miejscowo dla siedziby Organizatora.  

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. 

 

 

Instytut Salamandra 


