REGULAMIN MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU
“INTERNATIONAL SLIMMER OF THE YEAR 2017”
TERMINOLOGIA:
„Konkurs” – konkurs organizowany pod nazwą „International Slimmer of the Year 2017”.
„Dystrybutor” – przedstawiciel prawny Programu Odchudzania Cambridge w danym kraju, z którym
Cambridge Weight Plan Ltd. ma podpisaną umowę współpracy i który zgłasza swojego Kandydata do
Konkursu.
„Kandydat” – osoba zgłoszona przez Dystrybutora na Konkurs.
„Cambridge Weight Plan, dalej skrót CWP” – Cambridge Weight Plan Ltd. (producent Programu
Odchudzania Cambridge w Wielkiej Brytanii).
„Konsultant” – osoba sprawująca opiekę nad procesem odchudzania Kandydata.
„Zwycięzca” – Kandydat, który wygra Konkurs
Biorąc udział w Konkursie, Kandydat i Dystrybutor potwierdzają, że zapoznali się z niniejszym
regulaminem i akceptują jego warunki. Jeżeli Kandydat lub Dystrybutor nie zgadzają się na warunki
przedstawione w Regulaminie, nie mogą przystąpić do Konkursu.
1. Cambridge Weight Plan (CWP) udziela prawa Dystrybutorowi do zgłoszenia wyłącznie
jednego kandydata do Konkursu. CWP pokrywa koszty związane z uczestniczeniem w
Konkursie zarówno Kandydata, jego Konsultanta oraz jednego reprezentanta Dystrybutora,
z wyłączeniem kosztów dojazdu i powrotu z Konkursu, które leżą po stronie Dystrybutora.
Koszt związany z ewentualnym uczestnictwem każdego kolejnego Kandydata wynosi 550
GBP i obejmuje zakwaterowanie, wyżywienie i uczestniczenie we wszystkich oferowanych
atrakcjach. Koszt nie obejmuje dojazdu i powrotu Kandydata z Konkursu.
2. Zgłoszenie Kandydata następuje poprzez wypełnienie, podpisanie i wysłanie formularza
zgłoszeniowego „Model Release Form” w terminie do 29 września 2017 r., stanowiącego
załącznik do niniejszego regulaminu. Wysłanie formularza jest jednoznaczne z
potwierdzeniem, że wszystkie zawarte w nim informacje są prawdziwe i zgodne ze stanem
faktycznym. Jeżeli formularz nie zostanie właściwie wypełniony, CWP zastrzega sobie prawo
do jego odrzucenia.
3. Zgłoszenie Kandydata musi być zawierać zdjęcie sprzed okresu odchudzania („przed”) i po
odchudzaniu („po”). Rozmiar zdjęcia nie może przekraczać 1MB. Sylwetka Kandydata na
zdjęciu nie może być retuszowana.

4. Zgłoszenia otrzymane po terminie 29 września 2017 r. nie będą rozpatrywane jako zgłoszone
do Konkursu.
5. Od Kandydatów zgłoszonych do Konkursu oczekuje się uczestniczenia w corocznym
konwencie organizowanym w Wielkiej Brytanii pod nazwą „UK Annual Cambridge Weight
Plan Convention” w terminie 16-18 listopada 2017 r. Nieobecność podczas konwentu nie
oznacza wykluczenia Kandydata z Konkursu, ale może działać na jego niekorzyść.
6. Odpowiedzialność zapewnienia Kandydatowi wizy wjazdowej na teren Wielkiej Brytanii,
jeżeli są takie wymogi, leży po stronie Dystrybutora. Dotyczy to również wizy wjazdowej na
teren kraju, w którym Kandydat spędzi pobyt będący nagrodą ufundowaną w Konkursie,
jeżeli nagroda ta zostanie jemu przyznana.
7. Oczekuje się, że w momencie uczestniczenia Kandydatów w konwencie i podczas wycieczki
ufundowanej dla Zwycięzcy, zarówno Kandydaci, jak i Zwycięzca utrzymają masę ciała jaką
osiągnęli podczas stosowania Programu Odchudzania Cambridge.
8. Zwycięzca w Konkursie otrzyma nagrodę w postaci 4-dniowej wycieczki do Monte Carlo w
terminie 16-20 marca 2018 r. Zwycięzca będzie podróżował wraz z innymi nagrodzonymi
przez CWP osobami oraz dwoma przedstawicielami CWP. Zwycięzca może zabrać ze sobą
jedną pełnoletnią osobę towarzyszącą (ukończone 18 lat). Nagroda obejmuje
zakwaterowanie, transfery, wycieczki lokalne oraz wyżywienie i napoje podczas
zaplanowanego programu pobytu, zarówno dla Zwycięzcy, jak i osoby towarzyszącej.
Rozrywki oraz jedzenie i napoje, z których Zwycięzca i osoba towarzysząca będą chciały
samodzielnie skorzystać w ramach wolnego czasu, nie będą pokryte przez CWP.
9. Dystrybutor pokrywa koszty przelotu do i z Monte Carlo dla Zwycięzcy i osoby towarzyszącej.
Wszystkie inne programowe koszty leżą po stronie CWP. Nie ma możliwości zabrania na
wycieczkę dodatkowych osób.
10. CWP zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca oraz terminu wycieczki będącej nagrodą w
konkursie. CWP dołoży wszelkich starań, aby poinformować odpowiednio wcześniej o takich
zmianach. Jeżeli wystąpią czynniki zewnętrzne niezależne od CWP, CWP zastrzega sobie
również prawo do anulowania lub zmiany wszystkich lub dowolnych części Konkursu oraz
terminów i warunków Konkursu opisanych w niniejszym regulaminie bez uprzedniego
powiadomienia o wszelkich zdarzeniach.

11. Nagroda nie może zostać przekazana innej osobie niż Zwycięzcy oraz nie podlega wymianie
na środki pieniężne.
12. Zgłoszenie się do Konkursu jest równoznaczne z udzieleniem bezterminowo prawa do
międzynarodowego wykorzystania swojego wizerunku. Zgoda obejmuje prawo do
wielokrotnego odtwarzania, wydawania, rozpowszechniania, powielania, przetwarzania oraz
wykorzystywania materiału zgłoszonego do Konkursu (zdjęcia, wideo, historia odchudzania)
w każdej formie z użyciem wszelkich środków technicznych na gruncie pól eksploatacji, które
stanowią m.in. utrwalenie, zwielokrotnienie określoną techniką, wprowadzenie do obrotu,
wprowadzenie do pamięci komputera, publiczne wykonanie lub odtworzenie, wyłącznie w
celu zgodnym z prowadzoną przez CWP i Dystrybutora działalnością.
13. CWP nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty i szkody (inne niż odpowiedzialność
za szkody osobiste lub śmierć wskutek zaniedbania) oraz za ewentualne rozczarowania
uczestników Konkursu, którzy nie zostali Zwycięzcą i tym samym nie otrzymali nagrody.
14. W przypadku sporu dotyczącego warunków niniejszego regulaminu, przeprowadzenia
Konkursu czy jego wyników lub jakiejkolwiek innej sprawy dotyczącej Konkursu, decyzja CWP
będzie ostateczna i niepodważalna i żadne pisma odwołujące się w tej sprawie nie będą brane
pod uwagę.
15. Wszelkie spory i roszczenia oraz reklamacje wynikające z postanowień niniejszego
regulaminu lub związane z Konkursem będą regulowane i interpretowane zgodnie z prawem
angielskim.
16. W przypadku sporów lub reklamacji nierozstrzygniętych polubownie, ostateczna jurysdykcja
przypada na właściwe sprawie sądy brytyjskie.
17. Konkurs jest organizowany przez spółkę Cambridge Weight Plan Ltd. zarejestrowaną w Anglii
i Walii pod numerem spółki 1673704 z biurem mieszczącym się pod adresem Stafford House,
10 Brakey Road, Corby, Northants, NN17 5LU.

