Regulamin Konkursu „TRENER ROKU”
§1 Postanowienia ogólne
1. Konkurs „Trener Roku” (zwany dalej także Konkursem) organizowany przez firmę TOP-GYM
Wolny, Śmielak spółka jawna z siedzibą przy ul. Buforowej 125, Iwinach, NIP: 899-258-07-13,
REGON: 020366464, KRS: 0000263443 (zwaną dalej Organizatorem), przy pomocy LFA CONSULTING SP. z o.o. z siedzibą przy ul. Buforowej 125 w Iwinach. NIP: 896-153-99-74,
REGON: 022520886, KRS: 0000525984,( zwaną dalej LFA)
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 z wyłączeniem:
a) pracowników przedsiębiorstwa Organizatora oraz LFA.
b) osób najbliższych wobec osób wymienionych w lit. a. powyżej, to jest osób będących
wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, osobą pozostającą w stosunku
przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu.
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.
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§2 Cel i Przedmiot Konkursu
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.
Konkurs Trener Roku składa się z dwóch zasadniczych części – polskich eliminacji,
(szczegółowy harmonogram w § 3 Regulaminu) oraz etapu międzynarodowego,
organizowanego przez Life Fitness z siedzibą w Columbia Center III, 9525 Bryn Mawr Avenue
Rosemont, IL 60018, polegającego na zgłoszeniu nominacji przez Organizatora, a następnie
głosowaniu na 6 polskich trenerów (Uczestników) na stronie konkursowej Personal Trainers to
Watch 2016.
Konkurs Trener Roku stanowi ogólnopolskie eliminacje do globalnego konkursu
organizowanego pod nazwą Personal Trainers To Watch (PTTW), którego finał odbędzie się w
październiku 2016 w mieście na świecie wskazanym przez Life Fitness i wyłoni 10 najlepszych
trenerów personalnych na świecie. Nagroda główna w konkursie organizowanym przez Life
Fitness to 5000 dolarów.
W przypadku zakwalifikowania się polskiego trenera (Uczestnika) do czołowej 10-tki
uprawnionej do uczestniczenia w finale, Organizator konkursu pokryje takiemu Uczestnikowi
koszty przelotu w obie strony oraz koszty pobytu w USA podczas finałowych zmagań o tytuł
najlepszego trenera personalnego na świecie.

§3 Harmonogram Konkursu
1. Harmonogram Konkursu Trener Roku:
I etap
12.02.2016 - 07.04.2016 – przyjmowanie zgłoszeń do konkursu od Uczestników.
II etap
09-12.04.2016 - selekcja zgłoszeń przez Jury i wytypowanie spośród Uczestników 50
kandydatów do dalszej rywalizacji.
III etap
21.04-11.05.2016 – głosowanie na stronie www.trenerroku.pl oraz przez profil magazynu LIFe na Facebooku, głosowanie wyłoni spośród Uczestników 30 najlepszych trenerów
(Uczestnicy z sumowaną największą liczbą głosów), którzy będą rywalizować o tytuł Trenera
Roku podczas zawodów półfinałowych na targach FIT-EXPO na stoisku Organizatora w
Poznaniu w dniach 20-21.05.2016. Organizator konkursu w dniu 13.05.2016 r. poda listę
nazwisk półfinalistów na stronie www.trenerroku.pl .
IV etap
20-21 maja 2016 Zawody Trener Roku na stoisku Organizatora podczas zawodów
półfinałowych na targach FIT-EXPO w Poznaniu.
20 maja 2016 (piątek)– Półfinał - rywalizacja na torze przeszkód – 30 trenerów, osobny tor
przeszkód dla kobiet i mężczyzn. O przejściu do finału decyduje czas. 6 uczestników z
najlepszymi czasami ( 3 kobiety i 3 mężczyzn) przechodzi do finału.
21 maja 2016 (sobota) – Finał- personalny trening pokazowy z Mistrzem (nazwisko znanego
sportowca poda Organizator konkursu), w którym weźmie udział 6 finalistów.
Ogłoszenie zwycięzców. Wyboru Zwycięzcy dokona Organizator konkursu w oparciu o
kryteria wskazana w § 4 ust. 3 Regulaminu.
V etap
Przewidywany termin LATO 2016 (w zależności od organizatora światowej części konkursu) –
głosowanie przez internautów polskich na 6 najlepszych trenerów – zgłoszenie ich nominacji
do międzynarodowego konkursu Personal Trainers To Watch.
VI etap – wybór 30 trenerów przez międzynarodowe jury PTTW.
VII wybór finałowej 10 PTTW i ogłoszenie zwycięzcy (październik/listopad 2016).
§4 Zasady i warunki zgłaszania do Konkursu
1. Zgłoszenie do konkursu następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, dostępnego
na stronie www.trenerroku.pl oraz dołączenie aktualnego zdjęcia w stroju sportowym, w
terminie 12.02.-07.04 2016. Formularz należy wypełnić online i dołączyć zdjęcie według
wytycznych. Formularz został opracowany przez Life Fitness Academy i zostanie oceniony przez
komisję składającą się z Master Trenerów LFA oraz przedstawiciela Organizatora konkursu, oraz
partnera medialnego w składzie :
- Magdalena Nelke
- Mirosław Habaj
- Marta Wawszczyk
- Magdalena Rodak-Dębowska.
2. Informacje wymagane w zgłoszeniu kandydata:
- Imię
- Nazwisko

- Data urodzenia
- Adres mailowy
- Telefon kontaktowy
- Specjalizacja trenerska
- Miasto
- Najważniejsze kursy i szkolenia
- Dwa pytania otwarte
- Rozmiar koszulki.
3. Podstawowym kryterium oceny zgłoszeń do Konkursu Trener Roku będzie profesjonalizm
trenerów i poziom wykształcenia w dziedzinie prowadzonego treningu. Z nadesłanych zgłoszeń
komisja wybierze 50 kandydatów. Głosowanie na wybranych kandydatów odbędzie się poprzez
na stronę www.trenerroku.pl w dniach 21.04-11.05.2016. 30 trenerów z największą liczbą
głosów od Internautów zakwalifikuje się do rywalizacji w zawodach w Poznaniu na stoisku
Organizatora konkursu podczas targów FIT-EXPO, w piątek i sobotę (20 i 21-go maja 2016).
Organizator zapewni bilety wejścia na targi oraz koszulki treningowe. Na zawodach zostanie
sprawdzona sprawność fizyczna, umiejętność pracy z klientem i osobowość wyłonionych
kandydatów.
§5 Nagrody
1. Zwycięzca II edycji konkursu Trenera Roku, otrzyma:
a) statuetkę Trener Roku
b) możliwość dołączenia do kadry Life Fitness Academy w charakterze szkoleniowca i Master
Trainera
c) wywiad i okładkę w Life Fitness News, wywiad i okładkę w magazynie Strefa Trenera;
profesjonalną sesję zdjęciową w stroju Sponsora, obecność na stronach i profilach TOPGYM oraz LFA i stronie poświęconej wydarzeniu, www.trenerroku.pl, wywiady drukowane
oraz film na kanale TOP-GYM w serwisie You Tube.
d) w przypadku zakwalifikowania się do etapu międzynarodowego, wyjazd na finał do
wyznaczonego przez Life Fitness miasta na świecie, koszty podróży i pobytu zostaną
pokryte przez Organizatora
e) nagrody rzeczowe przygotowane przez sponsorów.
2. Zwycięzca oraz laureaci miejsc od 2-5 otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez
sponsorów i partnerów
3. Osoby, które zakwalifikuję się do półfinału otrzymają nagrody ufundowane przez sponsorów.
4. Szczegóły dotyczące sponsorów, a także rodzaju i ilości nagród opublikowane zostaną na stronie
www.trenerroku.pl
§6 Promocja
1. Konkurs Trener Roku będzie szeroko promowany na łamach mediów branżowych (MST, body
LIFE), w gazetce firmowej Life Fitness News, Internecie, profilu Facebook, kanale YT zarówno
przez TOP-GYM, oraz Life Fitness Academy a także partnerów konkursu. Podczas półfinału i
finału w Poznaniu podczas FIT-EXPO 2016 zostanie nakręcona relacja filmowa. Wszystkie
szczegółowe informacje, harmonogram i bieżące informacje znajdują się na stronie poświęconej
konkursowi www.trenerroku.pl.

§ 7 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.

