
ZAŁĄCZNIK NR 3 DO REGULAMINU AKCJI ZRZUCAMY KILOGRAMY 
 
 

UMOWA  
 
Zawarta w dniu ………………………………………………. w Białymstoku pomiędzy: 
……………………………………………………………………………………………………………….……………………………  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
zwanym dalej Laureatem 
a 
Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 45, 02-672 
Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
KRS 0000002408, z kapitałem zakładowym w kwocie 42.000.000,- zł, o numerze NIP: 
522-01-03-609, reprezentowaną przez: Jacka Romanowskiego - Prezesa Oddziału w 
Białymstoku na podstawie pełnomocnictwa z dnia 30 maja 2017 r. zwaną dalej 
Organizatorem  

o następującej treści: 
§ 1 

1. Laureat oświadcza, że na mocy regulaminu akcji ZRZUCAMY KILOGRAMY 
EDYCJA 2018 został wybrany jako zwycięzca konkursu.  

2. Laureat oświadcza, że zapoznał się z regulaminem i zobowiązuje się go 
przestrzegać.  

 
§ 2 

1. Laureat oświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa  
w kuracji, o której mowa w regulaminie.  

2. Laureat oświadcza, że będzie się stosował do wskazówek Organizatora, osób 
działających w jego imieniu, trenerów oraz będzie przestrzegał diety.  

3. Laureat oświadcza, że zdaje sobie sprawę, że Organizator nie gwarantuje 
osiągnięcia rezultatu schudnięcia, zaś rezultat ten zależy od Laureata.  

4. Laureat ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia Organizatora  
o okolicznościach mogących mieć wpływ na kurację, o której mowa w regulaminie, 
w szczególności o złym samopoczuciu, powstałych po zawarciu przedmiotowej 
umowy przeciwwskazaniach do kuracji, itp.  
 

§ 3 
1. Organizator oświadcza, że nie gwarantuje osiągnięcia pożądanego przez Laureata 

rezultatu chudnięcia, w szczególności jeśli Laureat nie będzie stosował się do 
zaleceń, w szczególności dotyczących rodzaju wykonywanych ćwiczeń, sposobu i 
częstotliwości ich wykonania, diety.  

2. Organizator zapewnia Laureatowi wsparcie w kuracji, o której mowa  
w regulaminie.  

 
§ 4 

1. Laureat potwierdza, że na mocy regulaminu o którym mowa w § 1 pkt 1 wyraził 
zgodę na nieodpłatne rozpowszechnienie danych oraz wizerunku Laureata w 
związku z kuracją, o której mowa w regulaminie.  

2. Laureat zgodził się na dokumentowanie kuracji, o której mowa w pkt 1.  
3. W związku z wyrażeniem zgody, o której mowa w pkt 1 Laureat oświadcza, że 

wyraża zgodę na używanie, powielanie, obróbkę, rozpowszechnianie wizerunku  
i/lub wypowiedzi Laureata utrwalonych podczas miesięcznej kuracji odchudzającej 
jakąkolwiek techniką, na wszelkich nośnikach, w tym w postaci dokumentacji 
filmowej lub dźwiękowej. Wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form 
elektronicznego przetwarzania, kadrowania, kompozycji, zestawiany z 
wizerunkami innych osób, uzupełniony komentarzem, montowane, modyfikowane 
bez obowiązki akceptowania ze strony uczestnika produktu/efektu końcowego.  



4. Zgoda, o której mowa w pkt 1 jest wyrażona nieodpłatnie, bez ograniczenia 
terytorialnego.  

5. Laureat oświadcza, że w przypadku przerwania kuracji z przyczyn leżących po 
stronie Laureata zobowiązuje się do zwrotu kosztów wykorzystanej kuracji 
zgodnie z postanowieniami regulaminu w wysokości tak wskazanej.  

 
 

§ 5 
1. W sprawach nieuregulowanych umowy zastosowanie mają postanowienia 

regulaminu o którym mowa w § 1 pkt 1.  
2. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze 

Stron. 
3. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 
 
 
 
          ORGANIZATOR                                           LAUREAT  


