
REGULAMIN KONKURSU 
 

 
1. Organizatorem konkursu „NEW FACES”, zwanego dalej "Konkursem", jest ProFi Fitness School – PFS 

ACADEMY LTD BLOOMSBURY WAY 40 WC1A2SE LONDON.  

2. Udział w Konkursie mogą brad udział wyłącznie osoby, które wysłały drogą mailową (adres 
info@profi-fitness.com.pl) skany dokumentów uprawniających do prowadzenia zajęd 
fitness/certyfikatów. 

3. W Konkursie mogą brad udział wyłącznie osoby pełnoletnie. 
4. W Konkursie nie mogą brad udziału pracownicy organizatora oraz ich rodziny. 
5. Celem konkursu jest wyłonienie młodych talentów fitness i pomoc w ich promocji oraz wyłonienie 

nowego szkoleniowca dla ProFi Fitness School. 
6. Konkurs przeprowadzony będzie w dwóch etapach – eliminacje, które będą trwały od  06.08.2018 

do 29.09.2018r. oraz finał, który odbędzie się w dniach 13-14.10.18r. podczas Międzynarodowej 
Konwencji CHOREOGRAPHY Body & Soul 11 w Warszawie. 

7. Nagranie konkursowe należy przesład drogą elektroniczną na adres e-mail info@profi-fitness.com.pl 
do dnia 28.09.18r. 

- nagranie nie może trwad dłużej niż 30 min 
- w nagraniu musi byd wyraźnie widoczna osoba, która przesłała zgłoszenie – osoba prowadząca 
- nadesłany film nie może byd wcześniej publikowany w serwisach internetowych. 
 

8. Zgłoszenia konkursowego należy dokonad przez formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej 
https://www.profi-fitness.com.pl/new-faces . 

9. Uczestnicy Konkursu zostaną poinformowani o jego wynikach po zakooczeniu obrad jury – do 
28.09.2018r 

10. Zwycięzca otrzyma szansę zostania jednym ze szkoleniowców ProFi, otrzyma nagrodę pieniężną w 
wysokości 1000 zł, udział w kolejnej konwencji organizowanej przez ProFi Fitness School na scenie 
jako prezenter oraz bon o wartości 2000zł na dowolne szkolenie w Akademii. 

11. Nagród rzeczowych nie można zamienid na ekwiwalent pieniężny. 

12. Dokonując zgłoszenia konkursowego, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu 
zawarte w niniejszym Regulaminie,  ogólnym Regulaminie Akademii dostępnym na stronie 
internetowej www.profi-fitness.com.pl/regulamin oraz na publikację przesłanych materiałów na 
potrzeby promocyjne konkursu. 

13. Przesłanie zgłoszenie jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie swoich danych osobowych 
przez PFS ACADEMY LTD 40 BLOOMSBURY WAY LOWER GROUND FLOOR WC1A2SE LONDON 
COMPANY NO.09974298 w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z 
ustawą z dn. 29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883) oraz zgodą na 
otrzymywanie informacji handlowych od PFS ACADEMY LTD 40 BLOOMSBURY WAY LOWER 
GROUND FLOOR WC1A2SE LONDON COMPANY NO.09974298 na podany adres e-mail (zgodnie z 
ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych - tekst jednolity Dz. U. z 2002 r.. Nr 101, 
poz. 926 z późn. zm.). Uczestnikowi w każdym momencie przysługuje prawo do odwołania 
powyższej zgody. Uczestnik wie, że ma pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich 
usunięcia z bazy. 

14. Dane uczestników będą wykorzystane przez PFS Academy LTD wyłącznie do celów handlowych i 
związanych z realizacją zamówienia. Uczestnik ma prawo do wglądu i zmiany swoich danych oraz 
ich usunięcia z bazy (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. Ustaw 
nr 133 poz. 883). 
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