
 

 

Regulamin 

METAMORFOZY „POKAŻ KOBIECĄ MOC” 

 

I Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem projektu METAMORFOZA „POKAŻ KOBIECĄ MOC” (zwaną dalej: 

METAMORFOZY) jest Aspalia Centrum Medycyny Estetycznej Sp. z o.o.  

2. W zakresie przeprowadzenia programu METAMORFOZY Aspalia CME współpracuje z 

Partnerami METAMORFOZY. 

3. Zgłoszenia do Projektu „METAMORFOZA” trwa od dnia 24.02.2020r. do dnia 31.03.2020 r.,  

4. Wyniki METAMORFOZY wraz z ewentualnymi relacjami z przebiegu METAMORFOZ będą 

publikowane na stronach internetowych Aspalia CME, portalach społecznościowych Aspalia CME: 

 www.aspalia.pl 

 Aspalia CME Instagram 

 Aspalia CME FB 

oraz na stronach internetowych i profilach Facebook Partnerów METAMORFOZY. 

5.    Regulamin METAMORFOZY dostępny jest na stronie internetowej: 

 www.aspalia.pl 

 

II Uczestnicy METAMORFOZY 

1. Uczestnikiem METAMORFOZY może być kobieta: w wieku 30-60 lat, która zgłosi wolę 

udziału w METAMORFOZACH spełniając warunki zawarte w regulaminie konkursu i które zostaną 

pozytywnie zaopiniowane przez Komisję powołaną przez Aspalia CME. Uczestnikami 

METAMORFOZY nie mogą być pracownicy Aspalia CME i Partnerów METAMORFOZY, a także 

osoby uczestniczące w innym projekcie, którego przedmiotem jest usługa lub produkty tożsame i/lub 

zbliżone do oferowanych w METAMORFOZACH. 

5. Opinia Komisji zostanie wydana po przeprowadzeniu selekcji nadesłanych zdjęć wraz z 

opisem zgłoszenia przez Komisję kandydatami na uczestników METAMORFOZY. 

6. JEDNA osoba, zwana Uczestnikiem METAMORFOZY, zostanie wybrana przez Komisję do 

dnia   5 kwietnia 2020r. po rozpatrzeniu zgłoszenia, których wzór określono w Załączniku nr 1 do 

Regulaminu. Od decyzji Komisji nie przysługuje odwołanie i jest ona ostateczna. 

7. Uczestnikiem METAMORFOZY może zostać jedynie osoba, która w chwili zgłoszenia do 

METAMORFOZY oznaczyła, iż polubiła profil Aspalia CME, i zostanie zapisana jako fan na 

Facebooku pod adresem: https://www.facebook.com/AspaliaCentrumMedycynyEstetycznej/ 

8. Warunkiem wzięcia udziału w METAMORFOZACH jest zaakceptowanie Regulaminu oraz 

decyzji Aspalia CME i podpisanie oświadczenia zawartego w Załączniku nr 2 do niniejszej Umowy, 

którego skan należy wysłać na adres: marketing@aspalia.pl  

9. Koszt działań zalecanych przez Aspalia CME, a w których uczestniczka METAMORFOZY 

będzie brała udział, pokrywa Aspalia CME oraz Partnerzy METAMORFOZY. Uczesniczka 

METAMORFOZY pokrywa koszty w wysokości 1,00 pln (słownie: jeden złotych). Aspalia CME ani 

Partnerzy METAMORFOZY nie pokrywają dodatkowych kosztów związanych z odbiorem przez 

Uczestników nagród w tym kosztów przejazdu i utrzymania. 

 

III Zasady METAMORFOZY 

Program składa się z trzech etapów: 

 

Etap I – Nabór uczestnika METAMORFOZY 

Nadsyłanie zgłoszenia w postaci zdjęć i opisu, jaki jest powód, dla którego chcesz się poddać 

metamorfozie i co Ci da przejście metamorfozy (jak zmieni się Twoje życie po przejściu 

metamorfozy) do dnia 31.03.2020r. do godz.20.00. 

http://www.aspalia.pl/


 

 

Ogłoszenie wyników i wskazanie wybranej Uczestniczki METAMORFOZY nastąpi dnia: 05.10.2019r 

poprzez ogłoszenie na profilu Aspalia CME 

www.facebook.com/AspaliaCentrumMedycynyEstetycznej/ 

 

Etap II –  Metamorfoza uczestników 

Czas trwania: od dnia 1.04.2020r. do 31.05.2020r. polegający na realizacji działań określonych przez 

Aspalia CME, z udziałem uczestniczki METAMORFOZY przez Aspalia CME i Partnerów 

METAMORFOZY.  

 

Etap III – Finał METAMORFOZY 

Do 15.06.2020r. finał metamorfozy, który będzie polegał na publikacji zdjęć uczestniczki przed i po 

metamorfozie. 

 

Aspalia CME zastrzega sobie możliwość zmiany opisanych terminów. 

 

 

IV Nagrody 

1. O zakwalifikowaniu do udziału w METAMORFOZIE i przyznaniu Nagród Uczestnicy 

zostaną poinformowani dodatkowo ponad ogłoszenie, o którym mowa w pkt. 1 telefonicznie lub za 

pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez nich adres. 

2. Nagrody w METAMORFOZACH zapewnia Aspalia CME oraz Partnerzy METAMORFOZY.  

3. Nagrodami w METAMORFOZACH są: 

a) Zabiegi na twarz i ciało, uzgodnione indywidualnie z Uczestniczką METAMORFOZY, 

realizowane przez Aspalia Centrum Medycyny Estetycznej Sp. z o.o.  w tym zabiegi kwasem 

hialuronowym, preparatem leczniczym, zabiegi laserowe, thermolifting NIR, HIFU, RFrax – 

radiofrekwencja mikroigłowa, masaż podciśnieniowy ICOONE, zabiegi z falą uderzeninową 

ZWavePro, karboksyterapii, oczyszczanie wodorowe twarzy w zakresie zależnym od potrzeb 

uczestnika i ustalonym zgodnie z odrębna umową z wybranym Uczestnikiem. 

b) Treningi personalne z trenerem Body Spot 

c) Dieta oraz pomiar składu ciała w Poradni Zdrowe Kalorie 

d) Wybielanie zębów w Dentima Specjalistyczne Centrum Stomatologii SC. 

e) Badania kardiologiczne i wydolnościowe w Instytucie Ruchu Runmed 

f) inne pozaregulaminowe, ufundowane przez Aspalia i Partnerów METAMORFOZY 

4. Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.  

5. Nad prawidłowym przebiegiem METAMORFOZY czuwać będzie Komisja 

METAMORFOZY powołana przez Aspalia CME.  

6. Nieodebranie przekazanej Nagrody bądź medyczne stwierdzenie przeciwwskazań do któregoś z 

zabiegów oznacza wygaśnięcie prawa do Nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z 

tego tytułu wobec Aspalia CME lub Partnera METAMORFOZY. 

7. W celu zaprezentowania rezultatu wykonanej metamorfozy finałowej, jak i metamorfoz na 

poszczególnych etapach realizacji METAMORFOZY, Uczestnicy METAMORFOZY będą 

fotografowani oraz filmowani. W związku z tym Uczestnicy dokonując zgłoszenia do udziału w 

METAMORFOZACH wyrażają zgodę na zbieranie, przetwarzanie, wykorzystywanie i 

rozpowszechnianie przez Aspalia CME swojego wizerunku w materiałach publikowanych lub 

autoryzowanych przez Aspalia i/lub Partnerów METAMORFOZY za pośrednictwem stron 

internetowych oraz profilach społecznościowych Aspalia CME i partnerów. Uczestnikom ponad 

nagrody przewidziane w niniejszym METAMORFOZACH nie przysługuje żadne inne 

wynagrodzenie. 

8. Uczestnicy METAMORFOZY, składając wniosek, zobowiązują się do przestrzegania zasad 

METAMORFOZ, w tym niniejszego Regulaminu oraz wyrażają zgodę na poddanie się zabiegom 

wskazanym przez Aspalia i Partnerów METAMORFOZY. 



 

 

9. Uczestnik nie może przenieść praw do przyznanej nagrody na osoby trzecie. Uczestnik ma 

możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanej mu nagrody, składając Aspalia CME stosowne 

oświadczenie na piśmie, nie później jednak niż 3 dni po ogłoszeniu o wyborze uczestników 

METAMORFOZY. 

10. Wartość poszczególnych nagród dla Uczestników jest zwolniona z podatku dochodowego od 

osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku 

dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz .361 z późn. zm.), 

 

V Odpowiedzialność ASPALIA CME i Partnerów METAMORFOZY  

1. Aspalia CME nie ponosi żadnej odpowiedzialności za świadczone w ramach 

METAMORFOZY przez Partnerów METAMORFOZY usługi, a także sprzedawane produkty. W razie 

wystąpienia z jakimikolwiek roszczeniami wobec Aspalia CME przez Uczestnika, Partner 

METAMORFOZY ponosi wszelką odpowiedzialność. 

2. Aspalia CME odpowiada jedynie za świadczone przez siebie usługi w ramach 

METAMORFOZY. 

 

VI Postanowienia końcowe  

1. Aspalia CME zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy METAMORFOZY spełniają 

warunki określone w niniejszym Regulaminie, jak również w przepisach prawa. W tym celu 

Aspalia CME może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych 

danych bądź przedłożenia określonych dokumentów, w tym zwłaszcza podania adresu 

zamieszkania lub zameldowania i numeru telefonu kontaktowego. Niestosowanie się do 

niniejszego Regulaminu lub do odpowiednich przepisów prawa, jak również odmowa spełnienia 

powyższych żądań, powoduje natychmiastowe wykluczenie danej osoby z METAMORFOZY i 

uprawnia Aspalia CME do odmowy przyznania Nagrody oraz powoduje natychmiastowe 

wygaśnięcie ewentualnego prawa do Nagrody bądź do jakichkolwiek innych roszczeń w stosunku 

do Aspalia CME. 

2. Dane osobowe Uczestników METAMORFOZY są przetwarzane wyłącznie w celu 

przeprowadzenia METAMORFOZY, w tym wyłonienia Uczestnika METAMORFOZY, wydania 

nagród, rozliczenia należnego zryczałtowanego podatku dochodowego oraz rozpatrywania 

reklamacji Uczestników. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Podając swoje dane 

osobowe, Uczestnik wyraża zgodę na ich przetwarzanie. Administratorem danych osobowych 

Uczestników Konkursu jest Aspalia CME. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do danych 

oraz ich poprawiania. Akceptując niniejszy Regulamin Uczestnik poświadcza, iż wyraża zgodę na 

przetwarzanie i wykorzystywanie przez Aspalia CME swoich danych osobowych podanych w 

ramach realizacji Programu zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 

2002 r. (Dz. U. nr 101, poz. 926 z późn. zm.) Jednocześnie Uczestnik oświadcza, że jest świadomy 

dobrowolności podania danych oraz że został poinformowany o prawie wglądu do podanych 

danych oraz możliwości ich poprawiania. 

3. W celu odebrania Nagrody, Uczestnik METAMORFOZY powinien podać Aspalia CME swoje dane 

osobowe i wyrazić zgodę na ich przetwarzanie dla celów realizacji METAMORFOZY. Podanie 

danych osobowych jest przy tym dobrowolne, jednakże w przypadku, gdy Uczestnik odmówi 

podania danych lub odmówi wyrażenia zgody na ich przetwarzanie, Aspalia CME będzie miała 

prawo odmówić takiemu Uczestnikowi udziału w METAMORFOZACH i wydania Nagrody. 

4. Wszelkie reklamacje związane z Projektem należy zgłaszać pisemnie do Aspalia CME, na podany 

powyżej adres email (marketing@aspalia.pl), wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, pod rygorem 

wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń danej osoby w związku z Konkursem najpóźniej do 7 dni od 

daty zakończenia Czasu Trwania METAMORFOZY. Reklamacje związane z Projektem rozstrzyga 

Komisja METAMORFOZY w terminie 14 dni od daty wniesienia reklamacji. Decyzja Komisji 

rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.  

mailto:marketing@aspalia.pl


 

 

5. Zgłaszając swój udział w METAMORFOZACH i biorąc w nim udział Uczestnik podporządkowuje 

się postanowieniom niniejszego regulaminu i wyraża zgodę na jego treść. 

6. Postanowienia niniejszego regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia METAMORFOZY, a 

ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Aspalia CME. 

7. Aspalia CME zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za: 

a) zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie METAMORFOZY, których nie był 

w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia 

zdarzeń losowych w tym siły wyższej, 

b) działanie bądź zaniechanie Partnerów METAMORFOZY, 

c) nie doręczenie Uczestnikom Nagrody spowodowane nie podaniem przez Uczestników danych 

adresowych lub błędnym ich podaniem 

d) za zgłoszenia, których nie otrzyma z powodów technicznych lub z powodu błędnego wpisania 

adresu, 

 

8. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie www.aspalia.pl. 

9. Aspalia nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania providerów usług internetowych 

a w szczególności niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie przez Uczestnika zobowiązań 

określonych w niniejszym regulaminie spowodowane takim działaniem lub zaniechaniem. 

10.  Aspalia CME zastrzega sobie prawo do odwołania, unieważnienia lub przesunięcia terminów, 

zmiany zasad METAMORFOZY, w tym treści niniejszego Regulaminu w trakcie trwania 

METAMORFOZY bez podania przyczyny. 

11. Projekt nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach 

hazardowych (Dz. U. z 2009, Nr 201 poz. 1540 ze zm.). 

 

 

 

http://www.aspalia.pl/


 

 

Załącznik Nr 1  do  Regulaminu METAMORFOZY  

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA 

do METAMORFOZY 

 

1. Dane Uczestnika: 

 

Imię, nazwisko………………………………………………………………………………… 

 

Wiek …………………………………………………………………………………………… 

 

Wzrost ..………………………………………………………………………………………… 

 

Waga ……………………………………………………………………………………………. 

 

email…………………………………………………………………………………………… 

 

telefon kontaktowy  ………………………..………………………………………………… 

 

2. Opisz swoja historię.   

 

Jaki jest powód, dla którego chcesz się poddać metamorfozie i co Ci da przejście metamorfozy 

(jak zmieni się Twoje życie po przejściu metamorfozy)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Skąd dowiedziała się Pani o METAMORFOZIE? 

 

……………………………………………………………………………………….…… 

 

4. Dołącz zdjęcie twarzy 

 

5. Dołącz zdjęcie sylwetki 

 

 

 

                  …………………..…………………… 

      Podpis      



 

 

 

Załącznik Nr 2  do   Regulaminu METAMORFOZY  

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA 

1. Niniejszym oświadczam, iż zapoznałem się z Regulaminem METAMORFOZY „POKAŻ KOBIECĄ 

MOC” i w całości go akceptuję, co potwierdzam własnoręcznym podpisem. 

2. Oświadczam, iż mój stan zdrowia pozwala na wzięcie udziału w działaniach wskazanych przez Aspalia 

CME i w chwili obecnej nie są mi znane żadne choroby czy dolegliwości ograniczające taką możliwość.  

3. Oświadczam, iż nie uczestniczę i do końca 2019 roku zobowiązuję się nie uczestniczyć w podobnym 

i/lub tożsamym METAMORFOZACH, konkursie bądź akcji, jako jej uczestnik, Aspalia CME bądź wspierający. 

4. Złożenie oświadczenia niegodnego z prawdą zawartego w pkt 2 i 3. spowoduje obciążenie uczestnika 

konkursu  kosztami określonymi w pkt 5. 

5. Oświadczam, iż jako uczestnik METAMORFOZY będę stosował działania zalecane przez Aspalia CME 

i/lub Partnerów METAMORFOZY. 

6. W przypadku wycofania się z udziału w METAMORFOZACH z przyczyn innych, aniżeli 

przeciwwskazania medyczne do kontynuacji działań określonych indywidualnie , Aspalia CME ma prawo 

obciążyć uczestnika opłatą w  wysokości 1.000,00 PLN. 

7. Ja niżej podpisany(a)............................................................................... niniejszym udzielam Aspa lia 

Centrum Medycyny Estetycznej Sp. z o.o. ul. Wł. Żeleńskiego 86, 31-353 Kraków, NIP 6772413596 oraz 

osobom fizycznym lub prawnym, z którymi podmiot ten jest lub będzie związany umową lub innego 

rodzaju stosunkiem prawnym mającym za przedmiot dysponowanie fotografiami oraz materiałem 

filmowym jego autorstwa, nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa do wykorzystania zdjęć oraz materiału 

filmowego z wizerunkiem mojej twarzy i całej postaci. 

8. Zgoda, o której mowa w pkt 6 obejmuje nieograniczona ilościowo, czasowo i terytorialnie zgodę na 

korzystanie z wizerunku mojej twarzy i całej postaci na wszystkich znanych polach eksploatacji, a w 

szczególności utrwalania i / lub zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w tym min. drukiem, na kliszy 

fotograficznej, na taśmie magnetycznej, na dyskietce, cyfrowo wprowadzenia do pamięci komputera oraz 

wyświetlania. 

9. Równocześnie zrzekam się wszelkich praw związanych z kontrolą i zatwierdzaniem każdorazowego 

wykorzystania zdjęć i materiału filmowego z wizerunkiem mojej twarzy oraz całej postaci, także w 

przypadku wykorzystania ich w celu łączenia z innymi obrazami za pośrednictwem technik cyfrowych. 

10. Oświadczam, że zrzekam się wszelkich roszczeń w stosunku do Aspalia Centrum Medycyny 

Estetycznej Sp. z o.o, teraz i w przyszłości z tytułu zgody na udostępnienie wizerunku dużych powierzchni 

mojego ciała. 

11. Oświadczam, że jestem pełnoletni(a) i nie istnieją jakiekolwiek ograniczenia w zdolności do czynności 

prawnych. 

12. Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie przez Aspalia Centrum Medycyny 

Estetycznej moich danych osobowych podanych w ramach realizacji Programu zgodnie z Ustawą o 

ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002 r. (Dz. U. nr 101, poz. 926 z późn. zm.) i oświadczam, 

że jestem świadom(a)y dobrowolności podania danych oraz że został(a)em poinformowany o prawie wglądu 

do podanych danych oraz możliwości ich poprawiania. 

13. Oświadczam, że w całości przeczytałam i zrozumiałam treść powyższego Oświadczenia i je akceptuję bez 

zastrzeżeń.) 

Dane uczestnika: 

Imię i Nazwisko: ………………………..………………………….. 

Adres:……………………………………………..………………… 

Telefon kontaktowy: …………………………………..……………   

Adres e-mail:……………………………………….……………….. 

PESEL: ……………………………………………...……………… 

 

 

 

…………………………………… 

                                                                                                                                   Podpis uczestnika    

podpisany skan należy wysłać na adres marketing@aspalia.pl 


