
NAGY Átalakulás Kihívás
 részvételi szabályzata

Szervező 
A kihívást  BodyU alakformáló szalon,  (8360 Keszthely,  Georgikon utca 19., 
hello@bodyukeszthely.hu), továbbiakban, mint Szervező bonyolítja. 

A Kihívás ismertetői 
A kihívás magánszemélyek részére, vendég kör bővítésére és marketing céllal létrehozott 
nyilvánosan meghirdetett program. 
A kihívás lényege, hogy a jelentkezők a kedvezményes “Nagy átlakulás csomag” megvásárlásával 
(továbbiakban: Résztvevők) a kedvezményért cserébe meghatározott időtartamon  belül minél  
több centitől megszabaduljanak, kizárólag a “A nagy átalakulás csomagban” foglalt a BodyU 
szalon nyújtotta szolgáltatások  segítségével. 
A  centiben legtöbbet  fogyó  személy 50.000 Ft-ot és egy szépségfotózást  nyer.
A közönségszavazatok alapján (ezen önkéntes a részvétel) legnépszerűbb résztvevő egy 12 
alkalmas Infraslimx bérletet nyer. A kihívás időtartama 2023.02.01-2023.03.15. 

A program részvételi szabályzata 
A kihívásban Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkező bármely nagykorú, természetes 
személy részt vehet. A kihívásban nem vehetnek részt a Szervező alkalmazottai, alvállalkozói (és 
azok alkalmazottai) és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban, 
mintPtk.) 8:1. § (1) bekezdésében meghatározott hozzátartozóik. A programból automatikus 
kizárást jelent más alakformáló szolgáltatás egyidejű igénybevétele. A Szervező fenntartja 
magának a jogot, hogy ellenőrizze, hogy az adott személy jogosult-e részt venni a kihívásban. A 
Szervező a kihívás bármely szakaszában jogosult kizárni azt a résztvevőt,  aki  nem felel meg a 
részvételi feltételeknek, vagy aki tisztességtelen, vagy a jelen szabályzatba ütközőmódszerekkel 
próbál meg előnyösebb helyzethez jutni, vagy a Kihívást bármely módon manipulálni.

A kihívásra 2022. január 31-ig lehet jelentkezni a Nagy átalakulás csomag megvásárlásával. 
A Résztvevők száma limitált (15 fô) és a Szervező fenntartja magának  a  jogot, hogy  a 
jelentkezést a jelentekzési határidô lejárta előtt lezárja. 
A résztvevôkrôl elôtte-utána fotósorozat készül az arcuk kitakarásával, melyet a Szervező belátása 
szerint használ. Ezek után a részvételi szabályzatban megadott dátumon a Szervező elindítja a 
közönségszavazást Facebook oldalán, ahol  a legtöbb Like-ot összegyűjtő Résztvevő lesz  a 
különdíj Nyertese. A fődíjat a legtöbb centit leadó  Résztvevő nyeri. A Szervező csak a BodyU 
Keszthely hivatalos Facebook oldalán, hivatalosan publikált képek alatt összegyűjt Like-okat  veszi 
figyelembe,  így  a  Résztvevők  saját  oldalán  megosztott  fotók  Like-jai  nem  adódnak 
automatikusan a Szervező által közzétett képek Like-jaihoz. A szavazás lezárása után 20.00-kor a 
Szervező oldalfrissítését követően összesíti a szavazatokat, mely után kihirdeti a különdíjast.  
A nyertest az elért eredmények alapján ugyanekkor hirdeti ki.

A program menetrendje
Jelentkezési periódus: 2023.01.19.-2023.01.31.

Program kezdete: 2023.02.01.-tôl, a megkezdéstôl számítva maximum 4 héten belül le kell járni az 
összes kezlést, de legkésôbb 2023.03.15.-éig be kell fejezni. 
A Résztvevők első fotóinak és méréseinek elkészítése az elsô kezelés elôtt történik közvetlenül.
A Résztvevők második fotóinak és méréseink elkészítése az utolsó kezelés után történik.
A  Szervező feltölti a Résztvevôl „előtte-utána” képsorozatát Facebook oldalára és elindítja a 
közönségszavazást: 2023.03.17.
Közönségszavazás lezárása: 2023.03.25. 20.00
Nyertesek kihirdetése: 2023.03.25.20.00

A Résztvevők a “Nagy átalakulás csomag megvásárlásával automatikusan elfogadják a részvételi 
szabályzatban foglaltakat


