
               

 

 

PERIOADA: 3 OCTOMBRIE - 10 NOIEMBRIE 2016 

 

 

REGULAMENT DE DESFASURARE A “MARATONUL KILOGRAMELOR” 

Organizatorul concursului este Centrul sportiv CAN 

 

 

CONDITII DE PARTICIPARE: In perioada efectuarii “Maratonul kilogramelor”, pe parcursul lunii, nu se vor efectua 

interventii chirurgicale si de asemenea nu se vor efectua diete decat cele prescrise de instructorul personal. 

 

Daca participantul nu se prezinta in prima saptamana de la inceperea concursului desi s-a inscris, acesta va fi 

eliminat din concurs. De asemenea daca in prima luna competitorul nu va slabi cel putin 2 kilograme, acesta va fi 

descalificat. Participantii nu trebuie sa sufere de boli de inima sau alte afectiuni care i-ar pune sanatatea in pericol. 

 

 

INSCRIERE: Pentru cei care vor sa participe la “Maratonul kilogramelor”, este necesara achizitionarea unui 

abonament de tip “Fitness + Aerobic 8 sedinte extinse” sau “Fitness 12 sedinte”. Fiecare participant va  completa 

cate  un formular de participare. Un participant poate completa un singur formular. 

 

 

PARTICIPANTI: Pot participa la concurs si femei si barbati care timp de o luna de la inceputul concursului, trebuie sa 

slabeasca  pe baza unei diete personalizate, recomandata de instructorul salii de fitness. Pe tot parcursul perioadei 

concursului, participantii vor fi monotorizati de catre instructor. 

 

 

CASTIGATORII/PREMII: Castigatorul concursului “Maratonul kilogramelor”, va castiga un abonament FITNESS 

NELIMITAT sau AEROBIC NELIMITAT, cu valabilitate de  O LUNA incepand de la 11 NOIEMBRIE 2016. 

In cazul in care la sfarsitul concursului, vor exista participanti care au slabil acelasi numar de kilograme, se va 

organiza o tragere la sorti, pentru alegerea castigatorului. 

 

DATE CU CARACTER PERSONAL: Prin participarea la acest concurs, participantii sunt de acord cu privire la toate 

prevederile prezentului Regulament si isi dau acordul ca datele lor personale sa fie stocate si prelucrate de 

Organizator si de a primi pe viitor informatii despre noi oferte, promotii, mesaje publicitare si de marketing direct. 

Am luat la cunostinta, am inteles si sunt de acord sa respect toate regulile si procedurile din prezentul Regulament. 

 

Data  

Semnatura participant 

 

 


