
Regulamin programu metamorfoz w ramach akcji  

"Piękna i zdrowa - metamorfoza" 

 

 

§ 1 

Organizatorem akcji są: 

Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim, ul. Kościuszki 17, 83-200 Starogard 

Gdański, 

Kociewskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o., ul. dra Józefa Balewskiego 1, 83-200 Starogard 

Gdański, 

Galeria Neptun, ul. Pomorska 7, 83-200 Starogard Gdański, zwani dalej Organizatorem. 

 

§ 2 

W akcji biorą udział Partnerzy: 

1. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim 

2. Douglas Polska Sp. z o.o. 

3. Dobry Dietetyk Maciej Ciechanowski 

4. Hair M Club 

5. Neptun Gym Fitness 

6. Mydlarnia u Franciszka 

7. Decathlon Kartuska 

8.  Zamek Gniew Sp. z o.o. 

9. Słodko Słone 

 

§ 3 

Organizator działa w imieniu Partnerów 

 

§ 4 

Uczestniczkami programu mogą być pełnoletnie kobiety mieszkające na terenie powiatu 

starogardzkiego, które zostaną wyłonione w drodze castingu mailowego. Swoją kandydaturę 

należy zgłosić poprzez stronę www.metamorfoza.galeria-neptun.eu w terminie do dnia  

18 lutego 2018 r. Należy podać następujące informacje: 

1. imię i nazwisko 

2. e-mail 

3. numer telefonu 

4. miejscowość 

5. kod pocztowy 

6. wiek 

Dodatkowo należy dołączyć aktualne zdjęcie oraz odpowiedzieć na pytanie: Dlaczego chcesz 

wziąć udział w metamorfozie? 

 

§ 5 

Spośród wszystkich poprawnie przesłanych zgłoszeń komisja w składzie:  

1. Magdalena Jankowska - przedstawiciel Kociewskiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o.   

2. Patryk Piechowski -  przedstawiciel Galerii Neptun 

3. Karolina Wysocka - przedstawiciel Starostwa Powiatowego 

4. Ewa Macholla - przedstawiciel Starostwa Powiatowego  

5. Dorota Gałecka - przedstawiciel Starostwa Powiatowego 

6. Monika Kełpin - przedstawiciel Ośrodka Sportu i Rekreacji 

7. Marzena Okrój - uczestniczka zeszłorocznej edycji 



dokona wyboru 5 (słownie: pięciu) kandydatek, które przejdą metamorfozę. 

§ 6 

Program akcji: 

Wyłonione kandydatki dobrowolnie decydują się na: 

- wykonanie fotografii przed rozpoczęciem zabiegów i zmian w wyglądzie przeprowadzanych 

przez Organizatora i Partnerów, 

- zmianę fryzury (farbowanie, strzyżenie i inne zabiegi fryzjerskie) w salonie Partnera, 

- poddanie się makijażowi w salonie Partnera, 

- poddanie się analizie kolorystycznej, 

- poddanie się stylizacji sylwetki i udziałowi w doborze ubrań, 

- poddanie się końcowemu przygotowaniu do sesji zdjęciowej: modelowanie fryzury, 

wykonanie makijażu, 

- udział w finałowej sesji fotograficznej, 

- poddanie się badaniom laboratoryjnym, 

- udział w zajęciach ruchowych z trenerem personalnym Partnera, 

- wizytę w gabinecie dietetycznym Partnera. 

 

§ 7 

Program akcji przeprowadzany jest bezpłatnie. 

 

§ 8 

Wyłonione kandydatki wyrażają zgodę na wykorzystanie materiału fotograficznego  

z przebiegu metamorfozy do celów reklamowych i marketingowych przez Organizatora  

i Partnerów. 

 

§ 9 

Wyłonione kandydatki zobowiązane są do podpisania oświadczenia o braku przeciwwskazań 

do ćwiczeń fizycznych. 

 

§ 10 

Wyłonione kandydatki zobowiązane są do stawienia się na wcześniej umówione przez obie 

strony spotkania w celu wykonania kolejnych etapów programu. 

 

§ 11 

Organizator oraz Partnerzy zapewniają profesjonalną obsługę programu przez osoby  

o wysokich kwalifikacjach zawodowych i dokładają wszelkich starań, aby jej przebieg był 

zgodny ze sztuką zawodową na każdym etapie programu. Za główny cel stawiają sobie dobro  

i zadowolenie z wprowadzonych zmian w wizerunku uczestniczek. 

 

§ 12 

Żadne z wykonanych usług lub innych świadczeń wykonanych w programie akcji nie 

podlegają reklamacji oraz innym roszczeniom ze strony uczestniczek. Żadne usługi 

wykonywane podczas akcji nie mogą być wymienione na gotówkę. 

 

§ 13 

Wszelkie inne regulacje prawne niewyszczególnione w niniejszym regulaminie podlegają pod 

prawo polskie Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 13 

Wszelkie spory rozstrzyga właściwy sąd okręgowy. 


