
Regulamin Konkursu „TRENER ROKU ONLINE 2020”

§1 Postanowienia ogólne
1. Konkurs  „Trener  Roku”  (zwany  dalej  także  Konkursem) organizowany  przez  magazyn  Lif-e

Polska, Adrian Kaźmierczak z siedzibą przy ul. Henryka Sienkiewicza 117/1 , we Wrocławiu,
NIP: 8982066251, REGON: 021271949, (zwaną dalej Organizatorem), 

2. Konkurs  jest  organizowany  na  zasadach  określonych  niniejszym  Regulaminem  i  zgodnie z
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

3. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie.
4. Konkurs  ma  charakter  otwarty  i  skierowany  jest  do  trenerów  lub  trenerów  personalnych

(zwanych dalej  Uczestnikami)  ośrodków sportu,  siłowni,  klubów fitness  itp.  (zwanych dalej
Klubami) znajdujących się na terenie Polski.

§2 Cel i Przedmiot Konkursu
1. Celem konkursu jest ogólnopolska promocja wizerunku trenerów, poprzez zwrócenie uwagi na

wysoki  poziom  kwalifikacji,  osobowość  i  umiejętności.  Konkurs  służy   między  innymi
wzmocnieniu  wizerunku  rodzimych  klubów  fitness,  studiów  treningu  personalnego  oraz
ośrodków  sportowych  przy  jednoczesnej  promocji  ich  marki  poprzez  umiejętności  i
kwalifikacje  trenerów  personalnych.  Jednocześnie  konkurs  służy  zbudowaniu  szerokiej
społeczności trenerów i wyłonieniu nowych osobowości.

2. Konkurs Trener Roku składa się z trzech zasadniczych części – eliminacji do pierwszej 50-tki ,
eliminacji do pierwszej 10-tki a następnie Pierwsza trójka nagrodzonych uczestników w tym
tytuł  Trenera  Roku  Online  2020  ,  organizowanego  przez  magazyn  Lif-e  Polska,  Adrian
Kaźmierczak z siedzibą przy ul. Henryka Sienkiewicza 117/1 , we Wrocławiu, polegającego
na zgłoszeniu do eliminacji poprzez wysłanie e-maila na life.magazyn@gmail.com. 

3. Konkurs Trener Roku Online 2020 stanowi ogólnopolski konkurs. 

§3 Harmonogram Konkursu
1. Harmonogram Konkursu Trener Roku:

I etap 
5.05.2020 - 19.05.2020 – przyjmowanie zgłoszeń do konkursu od Uczestników.

II etap 
19-21.05.2020  -  selekcja  zgłoszeń  przez  Jury  i  wytypowanie  spośród  Uczestników  50
kandydatów do dalszej rywalizacji. 

III etap 
21-26.05.2020  –  głosowanie  na  profilu  facebookowym  Lif-e  Polska  ,  głosowanie  wyłoni
spośród Uczestników 10 najlepszych trenerów (Uczestnicy  z  sumowaną największą liczbą
głosów),   Organizator  konkursu w dniu 27.05.2020 r.  poda listę nazwisk półfinalistów na
profilu facebookowym Lif-e Polska.

IV  etap  zakwalifikowana  10-tka  trenerów  do  dnia  28.05.2020  do godziny  18  zobowiązana
będzie  wysłać  na  maila  life.magazyn@gmail.com nie  dłuższy  niż  40  sekund  filmik  z
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przykładowym  treningiem  jaki  wykonuje  na  co  dzień.  Nie  wysłanie  filmiku  skutkuje
dyskwalifikacją.

V  etap 
29.05.2020-3.06.2020  na profilu facebookowym udostępnione zostaną filmiki przesłane do
głosowania i będzie trwało głosowanie.

3.06.2020  ogłoszenie  zwycięzców.  Wyboru  Zwycięzcy  dokonają  internauci  na  profilu
facebookowym Lif-e Polska. 

§4 Zasady i warunki zgłaszania do Konkursu
1. Zgłoszenie do konkursu następuje poprzez wysłanie treści z formularza , dostępnego na stronie

www.lif-e.pl  oraz dołączenie aktualnego zdjęcia w stroju sportowym, w  terminie 5.05.-19.05
2020. Formularz należy wypełnić w treści maila i dołączyć zdjęcie według wytycznych. Formularz
został opracowany przez Lif-e Polska i zostanie oceniony przez komisję składającą się z redakcji
magazynu Lif-e Polska w składzie  : 
- Adrian Kaźmierczak 
- Renata Roman
- Michał Ratajczak

2. Informacje wymagane w zgłoszeniu kandydata: 
- Imię
- Nazwisko
- Data urodzenia
- Adres mailowy
- Telefon kontaktowy
- Specjalizacja trenerska
- Miasto
- Najważniejsze kursy i szkolenia
- Dwa pytania otwarte
- Linki do social mediów

3. Podstawowym  kryterium  oceny  zgłoszeń  do  Konkursu  Trener  Roku  Online  2020  będzie
profesjonalizm  trenerów  i  poziom  wykształcenia  w  dziedzinie  prowadzonego  treningu.  Z
nadesłanych zgłoszeń komisja wybierze 50 kandydatów. 

§5 Nagrody
1. Zwycięzca konkursu Trenera Roku Online 2020, otrzyma:

a) wywiad i okładkę online w magazynie Lif-e Polska, obecność na stronach i profilach Lif-e
Polska. 

b) nagrody rzeczowe przygotowane przez sponsorów.
2. Zwycięzca  oraz  laureaci  miejsc  od  2-3  otrzymają  nagrody  rzeczowe  ufundowane  przez

sponsorów.
3. Szczegóły dotyczące sponsorów, a także rodzaju i ilości nagród opublikowane zostaną na profilu

facebookowym Lif-e Polska,

http://www.tlife.pl/


§ 6 Postanowienia końcowe
1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu w każdym czasie bez podania

przyczyny. 
2. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za:

a) szkody spowodowane nieprawidłowym lub niezgodnym z prawem uczestnictwem Uczestnika
w Konkursie,

b)  problemy  w  funkcjonowaniu  Konkursu,  jeżeli  nastąpiły  one  wskutek  zdarzeń,  których
Organizator Konkursu przy zachowaniu należytej  staranności nie był w stanie przewidzieć,
lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów w funkcjonowaniu
Konkursu  związanych  z  jakością  usług  świadczonych  bezpośrednio  przez  dostawcę  usług
pocztowych oraz zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej;

c)  utratę  danych  spowodowaną  awarią  sprzętu,  systemu  lub  też  innymi  okolicznościami
niezależnymi od Organizatora Konkursu;

d)  szkody  wynikłe  z  niedostarczenia  wiadomości,  zgłoszenia  lub  opóźnień  wysyłanych
wiadomości z przyczyn niezależnych od Organizatora Konkursu;

3. Administratorem  danych  osobowych  udostępnianych  przez  uczestników  jest  Organizator
Konkursu.

4. Wszelkie sprawy nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.
5. Organizator  Konkursu  zastrzega  sobie  prawo  do  przerwania  lub  odwołania  Konkursu  bez

podania przyczyny.


