
REGULAMIN 

METAMORFOZY Z GALERIĄ WISŁA 

 

1. Organizatorem akcji jest DT-SPV 13 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą  

w Warszawie przy Rondzie ONZ 1, , wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS 0000268286 oraz numerze NIP: 7010046094.  

2. Partnerami akcji są: 

Dietetyk kliniczny - Anna Kilanowska-Kłoss 

Trener personalny – Daniel Żołek 

Mówca motywacyjny – Robert Karasiewicz 

3. Program nosi nazwę „Postaw na zdrowie! - Metamorfozy z Galerią Wisła”.  

4. Casting do programu będzie trwał do 31 marca 2022 r.  

5. W programie mogą wziąć udział jedynie osoby pełnoletnie.  

6. Udział w programie jest bezpłatny.  

7. Do programu zostanie przyjętych 10 osób.  

8. Każda przyjęta do programu osoba automatycznie staje się Uczestnikiem.  

9. Ogłoszenie wyników odbędzie się 2 kwietnia 2022 r. Osoby, które się zakwalifikowały otrzymają 

wiadomość mailową.  

10. Program będzie trwał od 9 kwietnia do 26 czerwca 2022 r.  

11. Celem programu jest propagowanie zdrowego trybu życia.  

12. W ramach programu każdy Uczestnik odbędzie spotkania z dietetykiem – trzy indywidualne oraz 

dwa grupowe. 

13. W ramach programu każdy Uczestnik będzie brał udział w treningach z trenerem personalnym – 

min. dwa razy w tygodniu.  

14. W ramach programu każdy Uczestnik będzie brał udział w spotkaniach z mówcą motywacyjnym – 

cztery spotkania grupowe w miesiącu.  

15. Każdy Uczestnik jest zobowiązany do wykonania potrzebnych badań i dostarczeniem ich do 

dietetyka przed oficjalnym rozpoczęciem programu tj. do 8 kwietnia. Organizator nie ponosi 

kosztów uzyskania wyników badań.  

16. Wszystkie spotkania grupowe z Partnerami będą obywały się w Galerii Wisła.  

Spotkania indywidualne z dietetykiem będą odbywały się w gabinecie przy ul. 1 Maja 12/22.   

17. Uczestnik zobowiązany jest do stosowania zaleceń dietetyka oraz trenera personalnego.  

18. Oficjalne rozpoczęcie programu odbędzie się 9 kwietnia o godzinie 11:00 w Galerii Wisła.  

19. Każdy Uczestnik przed rozpoczęciem programu jest zobowiązany do podpisania umowy  

z Organizatorem.  

20. Uczestnicy programu wyrażają zgodę na monitorowanie swoich postępów i zgadzają się na 

wykonanie i nieodpłatną publikację opisów oraz zdjęć z przebiegu kuracji dietetycznej oraz 

treningów przez Organizatorów. 

21. Osoby biorące udział w akcji wyrażają zgodę na używanie i rozpowszechnianie swojego wizerunku 

oraz danych osobowych przez Organizatora do celów reklamowych, promocyjnych, 

marketingowych związanych z działalnością gospodarczą uprawnionego.   

22. Administratorem danych osobowych jest Organizator.  



23. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do danych osobowych i ich poprawiania. 

24. Każdy Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych. Z zastrzeżeniem przepisów  

prawa powszechnie obowiązującego uczestnik ma prawo do sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania danych, prawo do ich przenoszenia, prawo do wniesienia sprzeciwu, 

prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym. 

25. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych będzie jednoznaczne z rezygnacją z udziału  

w programie.  

26. Rezygnacja z programu w trakcie jego trwania (z wyjątkiem przyczyn zdrowotnych) będzie wiązała 

się z wniesieniem przez Uczestnika opłaty na rzecz Organizatora w wysokości 3000 PLN.  

27. Uczestnik biorący udział w programie wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego 

wizerunku przez Organizatora oraz Partnerów Organizatora. 

28. Uczestnicy zobowiązują się do publikowania treści promujących program oraz Organizatora  

w mediach społecznościowych.  

29. Organizator oraz Partnerzy nie ponoszą odpowiedzialności za stan zdrowia uczestnika  

w przypadku pojawienia się niepożądanych skutków uczestnictwa w programie w przypadku, gdy 

osoba zatai informacje o chorobach przewlekłych, które posiada a mogą mieć wpływ na jej 

wytrzymałość fizyczną oraz dietę.   

30. Do finału zostaną wybrane trzy osoby, które zrobią największy postęp. Następnie odbędzie się 

głosowanie publiczne. Osoba, która zdobędzie najwięcej głosów wygra program.  

31. Organizator zobowiązuje się wręczyć zwycięzcy Programu,  Nagrodę w formie karty podarunkowej 

do wykorzystania we wszystkich sklepach w Galerii Wisła w Płocku.  

32. Przystępując do programu uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu. 

 

 

                                                                                                                      …………………………………………………………. 

                                                                                                                                     Data i czytelny podpis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a oraz art. 9 ust.2 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  

z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych w celach realizacji usługi poradni dietetycznej.  

 

                                                                                                                      …………………………………………………………. 

                                                                                                                                     Data i czytelny podpis 

 

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 

r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach 

marketingowych. 

 

                                                                                                                      …………………………………………………………. 

                                                                                                                                     Data i czytelny podpis 


