
Regulamin konkursu „Dbam o zdrowie i chudnę” 

 

§ 1. 

 Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu „Dbam o zdrowie i chudnę ” jest firma Fit Dieta Estera Kostuch z 

siedzibą w 83-333 Zawory, Jeziorna 11. Właściciel marki  Fit Dieta oraz Fanpage na 

Facebooku i Instagramie „Fit Dieta Catering Dietetyczny”. 

2. Konkurs „Dbam o zdrowie i chudnę „ prowadzony jest poprzez stronę  internetową 

www.fit-dieta.com jak również za pośrednictwem mediów społecznościowych – Facebook i 

Instagram. 

3. Regulamin jest dostępny na stronie internetowejhttps://fit-dieta.com w zakładce Konkurs 

4. Regulamin stanowi podstawę organizacji konkursu „Dbam o zdrowie i chudnę ” określając 

prawa i obowiązki jego uczestników. 

 

§ 2. 

 Warunki uczestnictwa 

1. Uczestnikami konkursu „Dbam o zdrowie i chudnę ” mogą być wyłącznie pełnoletnie 

osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. 

2. W konkursie „Dbam o zdrowie i chudnę ” mogą wziąć udział wyłącznie osoby, których 

wskaźnik masy ciała (BMI) wynosi co najmniej 25. 

3. Do konkursu „Dbam o zdrowie i chudnę ” zakwalifikowani zostaną jedynie Kandydaci, 

którzy zamówią dietę na minimum 30 dni (w jednym zamówieniu) oraz  miejsce dostawy 

posiłków pokrywać się będzie z obszarem dostaw Dietetycznego Cateringu.  

4. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora ani 

Sponsorów. W przypadku, gdy Organizator stwierdzi, że w rywalizacji konkursowej brała 

udział osoba niespełniająca warunków uczestnictwa, zostanie ona wykluczona z Konkursu 

oraz pozbawiona ewentualnej nagrody w Konkursie. 

5. Zgłoszenie się Kandydata do konkursu „Dbam o zdrowie i chudnę ” jest jednoznaczne z 

zapoznaniem się z Regulaminem i jego zaakceptowaniem. 

6. Poprzez nadesłanie zgłoszenia za pośrednictwem strony https://fit-dieta.com/konkurs/ 

Kandydat oświadcza, że wszystkie informacje w nim zawarte są zgodne z prawdą i nie 

naruszają praw autorskich osób trzecich. 

 

§ 3.  

Sposób zgłoszenia Uczestnika 



1.  Zgłoszenia do wzięcia udziału w konkursie „Dbam o zdrowie i chudnę” należy dokonać 

poprzez wypełnienie formularza na stronie https://fit-dieta.com/konkurs/ w terminie 

2.01.2023-28.02.2023r. 

2.  Zgłoszenie musi zawierać: Imię i Nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, numer  

telefonu, wiek, płeć, masę ciała w kg, wzrost w cm,  nr zamówienia oraz zdjęcie całej 

sylwetki Uczestnika wraz z kartką z dopiskiem #fitdieta. Zapobiec ma to używaniu 

nieaktualnych zdjęć, co prowadzić może do nieuczciwej rywalizacji. 

3. Za moment dokonania zgłoszenia Kandydata uważa się datę otrzymania zgłoszenia przez 

Organizatora. 

 

§ 4 

Przebieg Konkursu „Dbam o zdrowie i chudnę” 

1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 02.01.2023r. o godzinie 0:00 i potrwa do 31.03.2023r. 

do godz. 23:59. 

2. Zgłoszenia do konkursu przyjmujemy do 28.02.2023r.  

3. Spośród zgłoszeń spełniających wymogi formalne, punktacji zostaną poddane zdjęcia przed 

i po Uczestnika– pod uwagę będzie brana ocena wizualna - efekt metamorfozy sylwetki oraz 

ilość zgubionych kilogramów i centymetrów w obwodach.  

§ 5 

Rozstrzygnięcie Konkursu 

1.Uczestników oceniać będzie społeczność Facebooka/ Instagramu. Zdjęcia uczestników 

zostaną upublicznione w komentarzach w poście na fanpageu Facebook oraz Instagram. 

Zdjęcia nie będą ukazywać twarzy Uczestnika, jedynie jego posturę. Twarz zostanie 

zasłonięta, by nikt nie czuł się niekomfortowo.  Głosować mogą wszyscy zalogowani 

użytkownicy Facebooka i Instagramu. Oceny na obu portalach będą sumowane. Osoby, które 

otrzymają najwięcej polubień, wejdą do finałowej 5 laureatów.  

2. Finalistów oceniać będzie komisja, a wyniki  głosowania zostaną ogłoszone podczas gali 

wręczenia nagród, która odbędzie się w Domu Kultury w Kartuzach przy ulicy Klasztorna 1, 

83-300 Kartuzy, Pomorskie  

Dokładny termin otwarcia będzie udostępniony na portalach społecznościowych Instagram 

oraz Facebook w pierwszym tygodniu kwietnia 2023r.  

3. Trzy osoby, których efekty zostaną najwyżej ocenione, zostaną nagrodzone w konkursie 

„Dbam o zdrowie i chudnę ”. 

4. W przypadku nieobecności osoby wygranej podczas uroczystości wręczenia nagród 

nagroda zostaje przekazana kolejnej osobie o największej ilości punktów z oceny zgłoszenia 

konkursowego. 

5. Osobie nieobecnej nie przysługuje żadne prawo roszczenia wygranej ani jej ekwiwalentu. 



6. Wygrane osoby otrzymają: 

Miejsce I: 

Voucher o wartości 5000 zł (brutto) do wykorzystania na wakacje w serwisie 

www.wakacje.pl 

Miejsce II: 

Pobyt (2 noce) w hotelu Grand Lubicz w Ustce ze śniadaniem dla 2 osób, w terminie od 

poniedziałku do piątku.  

Miejsce III: 

30- dniowy Catering dietetyczny od Fit Dieta Catering Dietetyczny 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian dotyczących puli nagród 

8.  Komisja 

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu konkursu “Dbam o zdrowie i 

chudnę”, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń i wyłonienia 

Finalistów, Organizatorzy powołają dwuosobową Komisję. W skład Komisji wejdą osoby 

delegowane przez Organizatora. Decyzje podjęte przez Komisję są ostateczne i nie podlegają 

zaskarżeniu. 

 

§ 6 

 Zobowiązanie podatkowe  

Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o pdof, uzyskane na terytorium Polski dochody 

(przychody) z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród 

związanych ze sprzedażą premiową, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 tej ustawy, są 

opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 10% wygranej lub 

nagrody. W związku z tym, Wygrani zobowiązani są do przekazania organizatorowi podatku 

od wygranej, gdyż zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT nagrody uzyskane z konkursach 

są opodatkowane według ryczałtowej stawki 10% wartości nagrody jeśli wartość nagrody 

przekracza 2000zł. 

Każdy uczestnik zgłaszając się do konkursu oświadcza, iż zapoznał się z regulaminem oraz 

jest świadomy swojego zobowiązania podatkowego, w przypadku wygranej. 

 

 

§ 7  

Postanowienia końcowe 

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu 

Cywilnego i inne przepisy prawa. 

2. Organizator ma prawo przerwać program “Dbam o zdrowie i chudnę” w przypadku, gdy w 

konkursie nie wystartuje minimum 30 osób. 



3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu. 

4. W celu sprawnego przebiegu konkursu „Dbam o zdrowie i chudnę” Organizator ustala 

osobę kontaktową: Panią Dominikę Kwidzińska – tel. 533 766 638 

5. Serwis Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść regulaminu, przebieg 

programu “Dbam o zdrowie i chudnę” ani działania Organizatora. 

6. Konkurs “Dbam o zdrowie i chudnę”  w żaden sposób nie jest sponsorowany,  popierany 

ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany. 

7. Organizator oświadcza, że konkurs “Dbam o zdrowie i chudnę”  nie jest grą losową,  

zakładem wzajemnym lub grą na automatach w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 

r. o grach hazardowych (Dz. U. z dnia 30 listopada 2009 r.). 

 

§ 9 

 Zgody 

1. Poprzez zgłoszenie swojej kandydatury do konkursu “Dbam o zdrowie i chudnę”, 

Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych do celu przygotowania i  

dostawy posiłków. Administratorem uzyskanych danych jest firma: Fit Dieta Estera Kostuch 

ul. Jeziorna 11, 83-333 Zawory, NIP: 5891902272, www.fit-dieta.com 

2. Poprzez zgłoszenie swojej kandydatury do konkursu “Dbam o zdrowie i chudnę” 

Uczestnik zgadza się na przetwarzanie jego danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu  

korespondencyjnego, adresu mailowego, telefonu kontaktowego oraz wizerunku 

– zdjęć sylwetki Uczestnika zrobionych w czasie trwania programu “Dbam o zdrowie i 

chudnę” 

 Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich  

poprawienia. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane zostaną zgodnie z postanowieniami 

ustawy o  

ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z poźn. zm.). 

3. Uczestnik wyraża zgodę na nieograniczone korzystanie przez Fit Dieta Catering 

dietetyczny z nadesłanych, bądź przez Uczestnika opublikowanych (w Internecie) materiałów 

związanych z “Dbam o zdrowie i chudnę” (zdjęcia, opinie, komentarze). 


