FitChallenge Villkor
När du registrerar dig inför denna utmaning är du medveten om följande villkor:
•
•

•
•
•
•
•
•

Vi har 2 kategorier du kan vinna priser i: Kroppsfe6skategorin samt totalkategorin.
Alla deltagare som 8llhör kroppsfe;% kategorin, är berä?gade a; vinna priser i utmaningen, förutsa; a; de bibehåller den råa muskelmassa och inte förlorar mer än 2,5 kg
muskelmassa från dagen utmaningen har startat, dvs dagen du scannat in dig.
Exempel:
En deltagare som förlorar 7,5 kg av hans / hennes totala kroppsmassa, där 3 kg av den
totala förlusten kommer från förlusten av rå muskelmassa. De6a innebär a6 de INTE är
beräIgade a6 vinna i denna kategori.
Alla deltagare som ökar i muskelmassa och sam8digt minskar i kroppsfe;s% kan delta i
totalkategorin. I totalkategorin räknas även delak8ghet på passen in.
Deltagare som vill tävla i totalkategorin är medveten om a; även mjuka värden spelar in
så som a; vara en inspiratör för andra deltagare.
Deltagarna måste vara 18 år och över för a; tävla om prispo;en, men kan vara 15 år för
a; delta i träningspassen med målsmans skriJliga medgivande.
Deltagarna måste delta på 6 träningspass, av 16 möjliga. Dessa hålls 8sdagar och torsdagar inomhus i Visby.
Deltagarna måste delta i kroppsscannings 8llfällena, som kommer a; äga rum eJer 4
veckor och på den slutliga scanningen eJer 8 veckor. Datum ﬁnns nedan.
Det ﬁnns ingen förtjänst i registreringspriset. 199 kronor för varje 299 kronor, kommer
a; hållas för a; täcka kostnader, dvs. Kostnaden för lokal och festkväll, avgiJ för signupsidan, utskriJ /tryck etc. De återstående 100 kronor från varje registrering, bidrar 8ll den
lokala prissumman.
Prispo6spengar kommer a6 delas ut enligt exemplet nedan:
Om det är 50 personer som är registrerade på denna utmaning, kommer det a6 ﬁnnas
5 000 kronor a6 fördela Nll utdelningen i de olika kategorierna. Kategorierna feOörbränning, muskelmassa och generell.

•
•

•

•

Alla deltagare är berä?gade a; vinna pengar oberoende av näringsprogram.
OBS: Inga y;erligare kostnader än de 299kr (beroende på när du anmälde dig) krävs 8ll
denna utmaning. På registreringen kan du ställa dina frågor, som vi kommer besvara. Om
det ﬁnns någon som, utan några skäl bestämmer sig a; de;a kanske inte är rä; för den
enskilde, ges en full återbetalning av 299kr (beroende på när du anmälde dig) om avbokningen sker senast 14 dagar innan sista infomötet. Sker avbokningen senare än 14
dagar innan sista infomötet dras en avgiJ om 49 kr från summan som återbetalas. Observera a; ingen återbetalning kommer a; ges eJer det slutliga infomötet är över, eftersom dessa pengar betecknas som en prissumma.
Slutligen, var medveten om a; vinnarna kommer a; 8llkännages vid prisutdelningen på
Celebra8onparty kvällen, så du måste vara närvarande under hela priscermonin för a;
ha en chans a; få e; pris. Om du inte är närvarande, kommer priset a; gå 8ll nästa vinnare i samma kategori. För a; få delta på celebra8onpartyt krävs a; du deltagit i minst 6
av 16 träningspass, och har varit på alla scanningar (informa8onsmöte, mellanscanning
och utscanning), alltså alla obligatoriska moment.
Eventuell vinstska; betalas av vinnaren

Datum
Första passet
Tisdagen 21 januari, kl 17.30-18.30

4 veckors scanning
Datum och 8der kommer a; utannonseras i god 8d via den stängda FitChallenge Facebook
gruppen.

Sista passet
Torsdagen 12 mars, kl. 18-19

8 veckors scanning
Fredag 13 mars, kl 15-17
Måndag 16 mars, kl 16-18
Tider kommer även a; utannonseras i god 8d via den stängda FitChallenge Facebook gruppen.

Celebra<on party
Torsdag 19 mars, kl 18.00–20.00
ALLA möten och scanningar görs på EnergiFabriken Visby (Berggränd 14, Visby)

