REGULAMIN PROMOCJI

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem promocji o nazwie „Dieta dla Ciebie” jest Casada Polska Sp. z o. o. z siedzibą przy
ul. Słowiańskiej 63, 66-400 Gorzów Wielkopolski, KRS 0000575284, REGON 362284110, NIP
5993177107, e-mail: biuro@casada.pl, nr telefonu: 95 737 41 14, zwana dalej Organizatorem.
2. Czas trwania promocji: od dnia 23 kwietnia 2018 r do dnia 31 grudnia 2018.
3. Treść regulaminu („Regulamin”) jest dostępna na stronie internetowej sklepu internetowego pod
adresem www.casadasklep.pl oraz u przedstawicieli handlowych.

§2 WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Uczestnikiem Promocji może być każdy Klient (osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności
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prawnych) Sklepu internetowego, który dokona zakupu Platformy Wibracyjnej Power Board 2.1
lub Zestawu Power Board 2.1 + akcesoria gratis i wyrazi chęć udziału
w Promocji na warunkach określonych w Regulaminie („Uczestnik”).
Uczestnik ma możliwość skorzystania z promocji dokonując zakupu produktów zarówno w sklepie
internetowym pod adresem www.casadasklep.pl, jak i u przedstawicieli handlowych Organizatora
na imprezach wystawienniczych.
W trakcie Okresu obowiązywania Promocji Uczestnik, który dokona zakupu Platformy
Wibracyjnej Power Board 2.1 lub Zestawu Power Board 2.1 + akcesoria gratis nabywa prawo do
skorzystania z jednej bezpłatnej konsultacji dietetycznej, na podstawie której zostanie
przygotowana jedna spersonalizowana dieta - na wskazany przez Uczestnika adres mailowy
przesłany zostanie formularz z wywiadem żywieniowym.
W celu otrzymania spersonalizowanej diety Uczestnik musi wysłać na adres mailowy
dietadlaciebie@powerboard.pl:
a) skan kompletnie wypełnionego i podpisanego formularza z wywiadem dietetycznym;
b) zdjęcie sylwetki osoby, dla której przygotowana ma być dieta, stojącej na platformie
wibracyjnej Power Board 2.1 w ujęciach: przodem, bokiem, tyłem – twarz osoby / głowa osoby
nie musi być widoczna;
c) zdjęcie Uczestnika lub bliskiej mu osoby, ćwiczącej na platformie wibracyjnej Power Board 2.1
wraz z podpisaną zgodą na wykorzystanie wizerunku (zgodę podpisuje osoba, której wizerunek
jest na zdjęciu);
d) dane personalne osoby, na którą realizowany był zakup urządzenia.
W przeciągu 10 dni roboczych uczestnik otrzyma na maila spersonalizowany jadłospis na 7 dni,
obejmujący od 3 – 5 posiłków dziennie (w zależności od wyniku wywiadu żywieniowego) wraz
z ewentualnymi zaleceniami suplementacji oraz zaleceniami dot. treningu i trybu życia.
Dla każdej jednej platformy wibracyjnej przysługuje jeden bezpłatny indywidualny plan
żywieniowy, sporządzony na podstawie wypełnionego wywiadu żywieniowego.
Uczestnik może zlecić przygotowanie planu żywieniowego dla innej osoby – w tym celu to ta
osoba powinna wypełnić formularz wywiadu żywieniowego.
Spersonalizowane diety przygotowywane są przez dietetyka. W przypadku odesłania
niekompletnego formularza wywiadu żywieniowego dieta nie zostanie przygotowana.

8. W przypadku odstąpienia przez Uczestnika od umowy zakupu platformy wibracyjnej Power
Board, jeśli Uczestnik przed odstąpieniem przystąpił do Promocji, obciążony zostanie kosztem
przygotowania indywidualnego jadłospisu w wysokości 150,00 zł.
9. W przypadku nieprzesłania któregokolwiek pliku lub informacji, wymienionych w § 2 ust. 4 a – d
Regulaminu Uczestnik nie spełnia warunku uczestnictwa w Promocji.
10. Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za skutki stosowania diety.
§3 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji. Wszelkie treści
zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących Promocji mają charakter jedynie
informacyjny.
2. Uczestnik Promocji oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, rozumie jego treść, nie
wnosi do niego żadnych zastrzeżeń i zobowiązuje się go przestrzegać.
3. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich
złożenia zgodnie z procedurą reklamacyjną dostępną w sklepie internetowym pod adresem
www.casadasklep.pl oraz na stronie Organizatora Promocji pod adresem www.casada.pl
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.05.2018 r.

