
REGULAMIN KONKURSU 

 

„Schudnij ekspresem do wakacji” 

Wygraj 6 tygodniową kurację odchudzającą z Naturhouse 

 
1. Konkurs organizowany jest przez właściciela Centrum Dietetycznego 

NATURHOUSE w Świdnicy, ul. Rynek 13, 58-100 Świdnica. 

2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 27 maja 2015 r. Rozstrzygnięcie 

konkursu 8.06.2015 r. Zgłoszenia należy przesyłać drogą internetową – 

mailowo lub poprzez wiadomość na portalu internetowym Facebook. 

Komisja wybierze najciekawsze opowieści, uczestników zaprosi na 

wstępne rozmowy i wybierze osobę, która wygrała konkurs i rozpocznie 

metamorfozę. 

3. Osoba biorąca udział w programie zobowiązana jest do zapoznania się  

z Regulaminem programu „Schudnij ekspresem do wakacji”. 

4. Uczestnik chcący wziąć udział w konkursie musi krótko opisać swoją 

historię (dlaczego chcę schudnąć, co robiłem już w kierunku gubienia 

kilogramów, płeć, wiek, wzrost, waga teraźniejsza i ilość kilogramów, 

które chcą zgubić i dlaczego to właśnie ona powinna być wybrana).  

5. Konkurs ogłoszony na portalach www.swidnica24.pl, na stronie 

internetowej Centrum Dietetycznego Naturhouse w Świdnicy oraz na 

fanpage „Naturhouse Świdnica” na portalu internetowym Facebook.  

6. Zgłoszenia spływać będą na adres mailowy kontakt@swidnica.pl lub 

poprzez wiadomości na Facebook.  

7. Nagrodą w konkursie jest 6-tygodniowa kuracja odchudzająca w 

Centrum Dietetycznym Naturhouse w Świdnicy, obejmująca opiekę 

dietetyka z rozpisaniem indywidualnego planu dietetycznego, 

cotygodniowe wizyty z pomiarami antropometrycznymi ciała oraz 

indywidualnie dopasowaną suplementację.   

8. Dietetyk Naturhouse zastrzega sobie pełne prawo do publikacji 

wizerunku (zdjęcie, imię, wiek, waga) poprzez cały czas trwania kuracji. 

Cotygodniowe wyniki będą publikowane na stronie internetowej Centrum 

Dietetycznego Naturhouse w Świdnicy oraz na fanpage „Naturhouse 

Świdnica” na portalu społecznościowym Facebook. (zdjęcia, pomiary 

oraz krótki opis uczestnika i Dietetyka prowadzącego – raz w 

tygodniu).Centrum zastrzega sobie prawo do publikacji wizerunku w 

mediach i na stronie internetowej. 

9. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich zaleceń 

Dietetyka przez okres trwania konkursowej kuracji.  

10. Z udziału w programie wyłączeni są pracownicy Centrum Dietetycznego 

NATURHOUSE w Świdnicy oraz ich najbliższa rodzina. 
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11. Nagrody w postaci kuracji odchudzającej w Centrum Dietetycznym 

Naturhouse w Świdnicy nie można zamienić na inne nagrody, ani na 

ekwiwalent pieniężny. 

 


