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SUMMER BODY CHALLENGE 
LEÍRÁSA

SUMMER BODY CHALLENGE

A Summer Body Challenge esemény egy 6 he-
tes verseny. Bárki jelentkezhet a megadott dá-
tumig, a jelentkezők között 5 embert választ ki 
a Szervező, akik egy 18 alkalmas bérletet kap-
nak ajándékba személyi edzéssel, testre sza-
bott étrenddel egybekötve. 
A kiválasztott 5 ember vállalja, hogy részt vesz 
a heti 3 edzésen 6 héten keresztül. 
A verseny végén az 5 ember közül a legna-
gyobb változást elért versenyző egy fél éves 
bérletet nyer.

SUMMER BODY CHALLENGE
MENETE
JELENTKEZÉS A VERSENYRE 
HATÁRIDŐ: 
2019. július 26. péntek éjfél

VERSENYZŐK KIVÁLASZTÁSA
HATÁRIDŐ: 
2019. augusztus 2. péntek dél

KAPCSOLATFELVÉTEL A VERSENYZŐKKEL
SZABÁLYOK, EDZÉSEK EGYEZTETÉSE
EDZÉSEK ELKEZDÉSE: 
2019. augusztus 5-ei héten

EDZÉSEK VÉGE: 
2019. szeptember 9-ei héten

EREDMÉNYEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA:
2019. szeptember 16-19.

EREDMÉNYHIRDETÉS: 
2019. szeptember 20. péntek

RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
A VERSENYBEN MINDEN OLYAN 16. ÉLET-
ÉVÉT BETÖLTÖTT TERMÉSZETES SZEMÉLY 
RÉSZT VEHET, AKI:
Jelentkezik a sxlfitness.fogarasi@gmail.com 
email címen a versenyre, a tárgy Summer 
Body Challenge - Jelentkező neve

Jelentkezés mellé egész alakos képet csatol.
Motivációs levelet ír, melyben kifejti, hogy mit 
szeretne elérni, mi a motivációja és beszá-
mol az esetleges egészségügyi problémáiról,  
melyek növelhetik a sérülések kockázatát.

NYEREMÉNY ÉS ANNAK 
ÁTVÉTELE
NYEREMÉNY: 
a verseny nyertese egy fél éves bérletet nyer  
a SXL FITNESS & GYM FOGARASI terembe.
A nyeremény másra nem átruházható.

ADATVÉDELEM
1. A Versenyben való részvétel önkéntes. A Szervezők 
minden személyes adatot, amelyhez a Verseny során 
jutnak hozzá, bizalmasan és a hatályos adatvédelmi 
szabályoknak megfelelően kezelik.

2. A Versenyben résztvevők feltétel nélkül, kifejezet-
ten beleegyeznek abba, hogy személyes adataik a 
Szervezők adatbázisába kerüljenek. A Szervezők vál-
lalják, hogy a Verseny során tudomásukra jutott sze-
mélyes adatokat a vonatkozó jogszabályokban foglal-
taknak megfelelően, bizalmasan kezelik, azt harmadik 
személynek nem adják át, azokat harmadik személyek 
nem ismerhetik meg, az adatokat hozzáférhetővé nem 
teszik, az adatkezelés szabályainak mindenben eleget 
tesznek.

3. A Versenyben résztvevők feltétel nélkül, kifejezetten 
beleegyeznek abba, hogy a Verseny alatt képek és vide-
ók készüljenek róluk, melyekkel a változást dokumentál-
ja a Szervező.

4. A Versenyben résztvevők feltétel nélkül, kifejezet-
ten beleegyeznek abba, hogy a Verseny alatt készült 
képeket, videókat a Szervező közzétegye a közösségi 
oldalaikon

SUMMER BODY CHALLENGE 
SZERVEZŐJE
A Summer Body Challenge (a továbbiakban: 
„Verseny”) szervezője a SXL FITNESS & GYM 
FOGARASI (a továbbiakban: „Szervező”).


