
Załącznik Nr 2

POROZUMIENIE / UMOWA

zawarte w dniu …………. w ……………

pomiędzy

EQUILIBRIO Anna Góralczyk
44-300 Wodzisław Śląski, ul. Bracka 4A/2
Reprezentowanym przez Agnieszkę Szuszkowską

zwanym dalej Organizatorem,

a
…………………………
zam. ……………………
………………………….
zwaną dalej Uczestnikiem

W związku ze zwycięstwem Uczestnika w Castingu, w którym nagrodą było prawo do
uczestnictwa w Programie „Metamorfozy – Schudnij z Naturhouse” i przystąpieniem przez
niego do w/w programu, mając na celu konieczność uregulowanie wzajemnych praw i
obowiązków, strony zawierają niniejsze porozumienie.

§1.

1. Organizator oświadcza, iż organizuje imprezę pod nazwą Program „Metamorfozy –
Schudnij z Naturhouse” (dalej zwany „Programem”), trwającą w okresie od dnia 02.09.16
do dnia 16.12.16 na terenie miasta i powiatu raciborskiego.

2. Uczestnik wyraża zgodę na udział w Programie i zobowiązuje się przestrzegać przyjętych
na siebie zobowiązań.

§2.

1. Uczestnik oświadcza, iż:
a) jest świadomy przeciwwskazań do stosowania suplementacji diety niezbędnej do
podjęcia kuracji,
b) nie choruje na cukrzycę stopnia I, choroby tarczycy, zakrzepicę żylną, wrzody, zespół
jelita drażliwego, choroby nerek (kamica nerkowa, niewydolność nerek), choroby
nowotworowe oraz nowotworowe złośliwe przebyte lub w trakcie kuracji, celiakie,
c) nie jest w ciąży oraz nie karmi piersią (dot. kobiet).

2. W razie ujawnienia się w/w schorzeń oraz pojawienia się innych okoliczności związanych
ze stanem zdrowia uniemożliwiających udział w Programie, Uczestnik zobowiązuje się do
niezwłocznego powiadomienia Organizatora.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek zatajenia lub
podania nieprawdziwych informacji dotyczących stanu zdrowia Uczestnika oraz
niewywiązania się przez niego z obowiązku wynikającego z ust. 2.

§3.



1. Uczestnik zobowiązuje się do uczestnictwa we wszystkich objętych Programem
działaniach (m.in. treningów, zabiegów) w terminach podanych przez Organizatora.
2. Uczestnik zobowiązuje się do samodzielnego i punktualnego przybycia do wskazanego
mu przez Organizatora miejsca przeprowadzenia objętego Programem działania.
3. Uczestnik nie może samodzielnie dokonywać wyboru objętych Programem działań lub
osób ich przeprowadzających.
4. Uczestnik przed rozpoczęciem objętych Programem działań ma obowiązek
poinformowania wykonującego o istnieniu ewentualnych okoliczności lub
przeciwwskazaniach mogących mieć znaczenie przy wykonywaniu objętych Programem
działań.
5. Uczestnik zobowiązuje się do stawienia się na każde wezwanie Organizatora w miejscu i
terminie przez niego wskazanym.
6. Uczestnik wyraża zgodę i upoważnia Organizatora do nieodpłatnego utrwalania i
rozpowszechniania wizerunku Uczestnika i jego elementów w Internecie, prasie, radiu
oraz innych mediach oraz na stronach internetowych, m.in. naszraciborz.pl, Naturhouse i
Facebook w związku z realizacją Castingu i/lub Programu w celu udokumentowania
realizacji Programu.
7. Uczestnik wyraża zgodę i upoważnia Organizatora do przetwarzania danych osobowych
Uczestnika dla celów organizacji Programu, realizacji Programu oraz wyłonienia laureata
Programu, w tym na publikację tych danych w Internecie, prasie, radiu oraz innych
mediach oraz na stronach internetowych, m.in. Naturhouse, naszraciborz.pl i Facebook w
związku z realizacją Programu.

§4.

1. W przypadku wycofania się z udziału w Programie albo w sytuacji braku uczestnictwa w
działaniach objętych Programem (w terminach wskazanych przez Organizatora), w
związku z jego realizacją, Uczestnik zobowiązuje się zapłacić na rzecz Organizatora, karę
umowną w wysokości 1000,00 PLN (słownie tysiąc złotych).
2. Uczestnik nie przysługuje prawo do żądania zwrotu jakichkolwiek kosztów powstałych w
związku z Programem, a w szczególności do zwrotu kosztów dojazdu do miejsca
wykonania działań objętych Programem.

§5.

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania ze strony osób
wykonujących działania objęte Programem.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przekazywanie Uczestnikowi przez osoby
wykonujące działania objęte Programem lub Sponsorów ewentualne prezenty lub
nagrody.

§6.

Strony ustalają, iż będą się kontaktowały za pośrednictwem:

a) telefonu:

– Uczestnik ……………………

w imieniu Organizatora Agnieszka Szuszkowska 664953208

b)maila:



- Uczestnik ………………………
– w imieniu Organizatora agnieszka.naturhouse@gmail.com

....................... .........................

Organizator  Uczestnik


