REGULAMIN
KWALIFIKACJI DO PROGRAMU AKCJI „METAMORFOZY” / LUBIN
§1
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem kwalifikacji do programu „Metamorfozy” (zwanych dalej Kwalifikacjami) jest 4
STEPS Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu (60-681), przy ul. Wachowiaka 8a, wpisaną do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem
0000402031, NIP: 7822544066, REGON: 301972641, o kapitale zakładowym w wysokości
355.000,00 zł.
2. Celem programu „Metamorfozy” (zwanego dalej Programem) jest wsparcie uczestników w ich
dążeniach do poprawy ich kondycji oraz poprawy wyglądu fizycznego poprzez zdrowe i
zbilansowane żywienie oraz prowadzenie aktywnego, zdrowego trybu życia.
3. Organizatorem Programu jest 4 STEPS Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu (60-681), przy ul.
Wachowiaka 8a, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII
Gospodarczy KRS pod numerem 0000402031, NIP: 7822544066, REGON: 301972641, o
kapitale zakładowym w wysokości 355.000,00 zł, a współorganizatorem „LA CALMA” Sp. z
o.o. z siedzibą w Lesznie przy ul. Grodzkiej 12, wpisana do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i
Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000520974, NIP
6972312262, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 złotych.
4. Celem eliminacji do Programu jest wybranie 4 (czterech) osób, które po spełnieniu warunków
określonych w niniejszym regulaminie będą miały możliwość wzięcia udziału w Programie.
5. Eliminacje prowadzone będą w terminie od dnia 22.02.2016 do dnia 07.03.2016 w Lubinie.

§2
Warunki uczestnictwa w eliminacjach
1. Udział w Kwalifikacjach do Programu jest dobrowolny. W Kwalifikacjach mogą brać udział
wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych,
mające stałe miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, które spełniają
pozostałe wymagania określone w niniejszym Regulaminie.
2. W Kwalifikacjach nie mogą brać udziału przedstawiciele i pracownicy Organizatora, oraz
podmiotów działających na zlecenie Organizatora w związku z przeprowadzeniem Programu
oraz członkowie ich rodzin.

3. Przez członków rodziny, o których mowa w ustępie powyższym rozumie się wstępnych,
zstępnych, rodzeństwo, małżonków, krewnych i powinowatych drugiego stopnia oraz osoby
pozostające w stosunku przysposobienia.
4. Osoba chcąca wziąć udział w Kwalifikacjach powinna dokonać zgłoszenia w terminie
wskazanym w § 1 ust. 4. Wstępne zgłoszenie powinno zostać przesłane na adres e-mail
marketing@4-steps.pl i powinno zawierać następujące dane:
§

temat e-maila: składający się z wyrażenia „METAMORFOZA LESZNO” oraz imienia i
nazwiska,

§

wskazanie w treści maila imienia i nazwiska,

§

adresu zamieszkania,

§

szacowanego czasu dotarcia (w minutach) do klubu 4Steps położonego w Lubinie przy
ul. Leśnej 13a,

§

jedno zdjęcie całej sylwetki ciała Uczestnika,

§

wskazanie aktualnej wagi osoby zgłaszającej się do Kwalifikacji oraz założonego przez
nią celu (tj. wagi oczekiwanej po ukończeniu całego Programu),

§

oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie wskazanych wyżej danych
osobowych na potrzeby Eliminacji o następującej treści: „Wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych oraz wizerunku (zdjęć) zawartych w moim
zgłoszeniu dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji / wyboru w akcji
METAMORFOZA 4 STEPS LUBIN (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie
Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)”

§

informację skąd zgłaszający się dowiedział się o Programie.

5. Osoba, która dokona zgłoszenia do Kwalifikacji w powyżej określony sposób zwana jest dalej
Uczestnikiem.
§3
Przebieg Kwalifikacji
1. Celem Kwalifikacji jest wybranie 4 osób, które (po spełnieniu warunków określonych w
Regulaminie) będą mogły wziąć udział w Programie.
2. Uczestnicy, którzy dokonają zgłoszenia określonego w § 2 ust. 4, za pośrednictwem poczty
elektronicznej – na adres, z którego dokonali zgłoszenia, zostaną poinformowani o terminie
przeprowadzenia spotkania kwalifikacyjnego.
3. W celu przeprowadzenia Kwalifikacji Organizator powoła komisję kwalifikacyjną, która dokona
wyboru 4 uczestników, którzy zaproszeni zostaną do udziału w Programie. Komisja dokona
wyboru Uczestników na podstawie przedkładanych przez Uczestników wyników badań

lekarskich, oceny sylwetki Uczestników oraz wyników rozmowy z przedstawicielem
Organizatora.
4. Uczestnik w trakcie spotkania powinien przedłożyć Organizatorowi do wglądu wyniki
aktualnych (tj. wykonanych w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące poprzedzające termin
rozmowy kwalifikacyjnej) badania laboratoryjne:
a. lipidogram - tj. cholesterol całkowity, LDL, HDL, trójglicerydy,
b. morfologia krwi obwodowej - podstawowe badanie krwi,
c.

glukoza na czczo;

d. TSH, FT3, FT4 oraz przeciwciała anty-TPO, anty-TG.
5. W przypadku zakwalifikowania Uczestnika Eliminacji do udziału w Programie wzajemne prawa
i

obowiązki

Organizatora

i

Uczestnika

zostaną

określone

w

odrębnej

umowie.

Zakwalifikowanie Uczestnika do Programu nie stanowi zobowiązania do podpisania umowy
regulującej wzajemne prawa i obowiązki Organizatora i Uczestnika w związku z udziałem w
Programie, zawarcie umowy jest jednak warunkiem koniecznym dla uczestnictwa Uczestnika
w Programie.
§6
Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych zbieranych na potrzeby przeprowadzenia Eliminacji jest
Organizator tj. 4 STEPS Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu (60-681), przy ul. Wachowiaka 8a,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy KRS
pod numerem 0000402031, NIP: 7822544066, REGON: 301972641, o kapitale zakładowym
w wysokości 355.000,00 zł.
2. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora i podmioty działające na jego zlecenie
w związku z prowadzeniem Eliminacji. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na
potrzeby przeprowadzenia Eliminacji, w szczególności w celu komunikacji z Uczestnikami.
Osoba udostępniająca dane osobowe ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz
ich zmiany. Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie następujący zakres
czynności: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, przetwarzanie oraz opracowywanie.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się
będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
3. Organizator może poprosić Uczestnika udostępnienie innych danych osobowych niż
wskazane w niniejszym Regulaminie i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie lub
przetwarzanie udostępnionych wcześniej przez Uczestnika danych w innych (określonych
przez Organizatora) celach.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest ono niezbędne do prawidłowego
przeprowadzenia Eliminacji.
5. Przystępując do uczestnictwa w Konkursie Uczestnik powinien wyrazić zgodę na
przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych udostępnianych przez niego w
związku z przystąpieniem do Eliminacji w celu i w zakresie wskazanym powyżej, zgodnie z
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101,
poz. 926 z późn. zm.).
§7
Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje związane z Kwalifikacjami mogą być składane w terminie 7 dni od dnia
zakończenia Kwalifikacji.
2. Reklamacja powinna być przesłana na adres Organizatora: 4 STEPS Sp. z o. o. ul.
Wachowiaka 8a 60-681 Poznań w formie pisemnej z dopiskiem „METAMORFOZY REKLAMACJA”. Reklamacja powinna zawierać oznaczenie osoby składającej reklamację jej
imię i nazwisko,

adres korespondencyjny oraz dokładny opis okoliczności stanowiących

podstawę reklamacji.
3. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu 21 dni od dnia
ich otrzymania przez Organizatora.
4. Składający reklamację zostaje powiadomiony o decyzji Organizatora listem poleconym
wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
§8
Postanowienia końcowe
1. Pełna treść niniejszego Regulaminu dostępna jest przez cały czas trwania Eliminacji na
stronie internetowej Organizatora (http://4-steps.pl/), a także w jego siedzibie (ul. Wachowiaka
8a 60-681 Poznań).
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z uczestnictwa w Eliminacjach osób, które
w związku z udziałem w Eliminacjach podejmują działania sprzeczne z prawem lub sprzeczne
z zasadami współżycia społecznego lub które będą naruszały prawa osób trzecich, naruszać
będą dobre imię Organizatora, będą rozpowszechniały treści obraźliwe, wulgarne, erotyczne
lub w inny sposób naruszać będzie dobre obyczaje, bądź też rozpowszechniać będą treści
powszechnie uznane za naganne lub niedopuszczalne.

