
REGULAMIN KONKURSU 

„Chudnę- polecam-wygrywam” 

 

1. WARUNKI OGÓLNE 

1.1. Organizatorem Konkursu „Chudnę – Polecam - Wygrywam” jest Firma Naturhouse Sp. z o.o. z 
siedzibą w Łodzi, ul. Dostawcza 12, 93-231 Łódź, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod 
numerem: 0000250651, w Sądzie Rejonowym dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym w wysokości: 375.000,00 
złotych, zwana dalej „Organizatorem”. 

1.2. W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu Konkursu będzie dostępna do wglądu w siedzibie 

Organizatora, oraz we wszystkich oddziałach Naturhouse na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. 

1.3. Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są w niniejszym Regulaminie Konkursu 

(„Regulamin”), a każde zgłoszenie Uczestnika do Konkursu na warunkach określonych w Regulaminie 

będzie jednoznaczne z faktem, iż Uczestnik zapoznał się z treścią Regulaminu i go akceptuje.  

 

2. CZAS TRWANIA KONKURSU 

2.1. Nowa edycja konkursu trwa od dnia 20.11.2017 do odwołania.  

2.2. Konkurs podzielony jest na kilka etapów, gdzie każda etap kończy się po nadesłaniu do 

Organizatora 150 kuponów konkursowych. 

2.3. Każdy z etapów konkursu kończy się wyłonieniem zwycięzcy, który otrzyma nagrodę. 

 

3. UCZESTNICY KONKURSU 

3.1. Uczestnikiem Konkursu może być każdy obecny lub były klient Naturhouse, który jest pełnoletnią 

osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych. 

3.2. Z Konkursu wyłączeni są pracownicy Organizatora, osoby wyznaczone przez Organizatora do 

przeprowadzenia nadzoru nad przebiegiem Konkursu, podmioty współpracujące z Organizatorem 

oraz ich pracownicy i członkowie ich najbliższej rodziny. 

3.3. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa w pkt. 3.2 powyżej, rozumie się: wstępnych, 

zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku 

przysposobienia.  

 

 

 



4. ZASADY KONKURSU 

4.1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest  wypełnienie kuponu konkursowego i przesłanie go 

na adres: Naturhouse Sp. z o.o. ul. Dostawcza 12, 93-231 Łódź lub przekazanie go do oddziału 

Naturhouse na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, który wykona taką wysyłkę. Organizator 

zobowiązuje się do zebrania kuponów. 

4.2. W konkursie biorą udział tylko prawidłowo i kompletnie wypełnione kupony.  

4.3. Poprzez prawidłowe wypełnienie kuponu rozumie się: wpisanie 3 imion i nazwisk oraz numerów 

telefonu osób, którym zostało polecone konkretne Centrum Dietetyczne Naturhouse; osoby te 

odbyły minimum jedną wizytę w poleconym Centrum Dietetycznym, zakończoną zakupem za 

minimum 100zł. Na kuponie należy również wpisać numer paragonu lub faktury (podany przez 

pracownika placówki z systemu sprzedażowego Manager), jako dowodu odbycia wizyty każdej z 

trzech osób. Na kuponie powinno znaleźć się również imię i nazwisko właściciela kuponu oraz pieczęć 

oddziału Naturhouse do którego uczęszcza. Uczestnik powinien również dokończyć zdanie (Zdanie 

Konkursowe):  „Polecam wszystkim usługi Naturhouse, ponieważ .............” dowolnie formułując 

wypowiedź. 

4.3 a. Osoba, której zostało zarekomendowane Centrum Naturhouse nie może powtarzać się na 

kuponach różnych uczestników.  

4.3 b. Uczestnik może wielokrotnie brać udział w Konkursie, ale za pomocą nowego kuponu. Na 

kolejnych kuponach nie mogą sie powtarzać te same nazwiska osób, którym polecone zostało dane 

Centrum Dietetyczne Naturhouse. 

4.4. W każdym etapie konkursu, o którym mowa w pkt. 2.2. Zwycięzcą zostaje Uczestnik, który w 

najciekawszy sposób dokończy Zdanie Konkursowe, o którym mowa w pkt. 4.3. O tym, która 

odpowiedź jest najciekawsza decyduje Organizator. 

4.5. Każdy etap konkursu, o którym mowa w pkt. 2.2 będzie rozstrzygany w ciągu 10 dni roboczych od 

zakończenia etapu. 

4.6. W każdym etapie wygrywa tylko jeden kupon, pozostałe 149 kuponów jest niszczone, czyli jeden 

kupon bierze udział tylko w jednym etapie konkursu. 

4.7. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwa 3-osobowa komisja wyłoniona przez 

Organizatora Konkursu. 

4.8. Informację o wygranej Zwycięzca otrzyma listownie lub telefonicznie, a wyniki (imię i nazwisko 

Zwycięzcy etapu oraz zdjęcia z wręczenia potwierdzenia zwycięstwa (Voucheru)) będą publikowane 

na stronie www Organizatora oraz na jego profilu na Facebooku. 

4.9. Jeżeli nie będą mogli zostać wyłonieni Zwycięzcy – nie będzie ani jednego zgłoszenia, to zgodnie z 

postanowieniami Regulaminu, nieprzyznana Nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora. 

 

 



 

5. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

5.1. Organizator oświadcza, iż wszystkie dane na kuponach konkursowych będą wykorzystywane 

wyłącznie w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu oraz wyłonienia jego Zwycięzców, a 

po zakończeniu Konkursu i upływie terminu do rozpatrzenia reklamacji zostaną zniszczone.  

5.2. Imię i nazwisko Zwycięzcy/Nick Zwycięzcy zostanie zamieszczony na stronie 

www.naturhouse.com.pl  oraz na http://facebook.com/naturhousepolska  Jeżeli Zwycięzca nie 

zgadza się na opublikowanie jego danych na ww. stronie, powinien wysłać na adres 

biuro@naturhouse-polska.com sprzeciw wobec zamieszczenia danych na ww. stronie.  

5.3. Wysłanie przez Uczestnika zgłoszenia w ramach Konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem 

przez Uczestnika zasad Konkursu opisanych w Regulaminie.  

5.4. Aby wziąć udział w konkursie uczestnik oraz osoby przez niego zarekomendowane są 

zobowiązani do przekazania zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z 

przeprowadzeniem  Konkursu. Poszczególne oddziały Naturhouse są zobowiązane do zebrania takiej 

zgody od uczestników i przechowywania ich w bezpiecznym miejscu. 

5.5. Uczestnik biorąc udział w Konkursie wyraża zgodę na przesyłanie informacji handlowej za 

pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, a w szczególności poczty elektronicznej zgodnie 

ustawą z dnia 18 lipca 2002r. - o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U nr 144 poz.1204 z 

2002r. z późn. zm.). 

 

6. NAGRODY 

6.1. Nagrodami w Konkursie są tygodniowe 2-osobowe pobyty w ekskluzywnym Hotelu 

HealtHouse***** w Hiszpanii w mieście Marbella o wartości 6900 Euro każdy. 

6.2. Organizator pokrywa koszt pobytu w Hotelu, wyżywienia i korzystania z zabiegów 

pielęgnacyjnych dostępnych w Hotelu oraz koszty dojazdu, które nie są wliczone w koszty nagrody, a 

stanowią dodatkowy koszt dla Organizatora. 

6.3 Termin pobytu należy wcześniej uzgodnić z Organizatorem. 

6.4. Nagrody nie podlegają wymianie na inne nagrody lub ekwiwalent pieniężny.  

6.5. Wszelkie obowiązki podatkowe związane z faktem uzyskania nagrody w konkursie ciążą na 

Organizatorze Konkursu.   

 

7. WYDAWANIE NAGRÓD 

7.1. Przed ogłoszeniem Zwycięzcy Konkursu Organizator zastrzega sobie prawo do sprawdzenia 

prawdziwości danych zamieszczonych na kuponach konkursowych. 

http://www.naturhouse.com.pl/
http://facebook.com/naturhousepolska


7.2. Nagroda zostanie wysłana za pośrednictwem Poczty Polskiej lub kuriera na podany przez 

Laureata adres bądź wręczona osobiście przez wyznaczonego przedstawiciela Organizatora. 

7.3. Przed odbiorem Nagrody Zwycięzca zobowiązany jest potwierdzić odbiór Nagrody w ciągu 7 dni 

od momentu otrzymania powiadomienia o wygranej, pod rygorem utraty prawa do Nagrody.  

7.4. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji związanej z Konkursem – 

począwszy od daty rozpoczęcia Konkursu, czyli od 20.11.2017r. do ostatniego dnia trwania konkursu 

(decyduje data stempla pocztowego). Reklamacje, które zostaną wysłane po tym terminie nie będą 

rozpatrywane. Reklamacje należy zgłaszać wyłącznie w formie pisemnej listem poleconym, na adres 

Organizatora z dopiskiem „Reklamacja”. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, PESEL, adres 

Uczestnika, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz czytelny podpis.  

7.4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni roboczych od daty ich 

otrzymania. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na 

adres podany w reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji (decyduje data stempla 

pocztowego).  

7.5. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna.  

 

8. INNE POSTANOWIENIA 

8.1. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.  

8.2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w czasie trwania Konkursu wynikających z nadużyć 

ze strony Uczestnika, w tym w szczególności złamania przez Uczestnika zasad Regulaminu Konkursu 

Organizator ma prawo nieodwołalnie wykluczyć danego Uczestnika z Konkursu.  

8.3. Organizator zastrzega sobie prawo powierzenia wykonania poszczególnych czynności 

organizacyjnych, administracyjnych i innych w ramach realizacji Konkursu, podwykonawcom 

Organizatora.  

8.4. Wszelkie dodatkowe informacje o Konkursie, związane z jego funkcjonowaniem Uczestnik 

Konkursu może uzyskać wysyłając zapytanie na adres: gabriela.chuberska@naturhouse-polska.com. 

 


