REGULAMIN
REKRUTACJI DO POKAZÓW MODY PODCZAS
„KATOWICE FASHION WEEK City Edition 12-13 października 2018”
§1. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin), określa warunki i zasady, na jakich odbywa rekrutacja
do pokazów mody (dalej: Pokaz Mody) podczas „KATOWICE FASHION WEEK City Edition”
(dalej: Wydarzenie).
2. Organizatorem Pokazu Mody jest „GOLDEN ROCKET” Doradztwo Strategiczne i Marketingowe
Dawid Prymas, z siedzibą w Bytomiu (kod pocztowy 41-902) przy ul. Strzelców Bytomskich
30B/5, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej o numerze
NIP 6262701008, REGON 366799034, adres e-mail: kontakt@goldenrocket.pl (dalej:
Organizator).
3. Pokaz Mody organizowany jest na zlecenie Apsys Management sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie (kod pocztowy: 00-133), przy Alei Jana Pawła II 22, Oddział II w Katowicach wpisaną
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000099267, NIP: 521-30-21-282, REGON: 016027995 (dalej:
Zleceniodawca), któremu powierzone jest zarządzanie CH Galeria Katowicka.
4. Pokaz Mody odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Pokaz Mody odbywa się w dniach 12-13.10.2018 r., na terenie CH Galeria Katowicka
mieszczącego się przy ulicy 3 Maja 30 (40-097) w Katowicach (dalej: Centrum) i ma na celu jego
promocję.
6. Uczestnikiem Pokazu Mody (dalej: Uczestnik) może być osoba spełniająca warunki
uczestnictwa, określone w §2 Regulaminu.
§2. Warunki Uczestnictwa
1. Udział w Pokazie Mody jest dobrowolny.
2. Pokaz Mody skierowany jest do Klientów Galerii Katowickiej oraz osób odwiedzających
Centrum, które są zainteresowane szeroko pojętą modą i chcą spróbować swoich sił na
wybiegu.
3. Aby wystąpić w Pokazie Mody należy przesłać swoje zgłoszenie (Załącznik nr 1) najpóźniej do
dnia 8 października 2018 r. na adres mailowy facebook@galeriakatowicka.eu
4. Zgłoszenia nadesłane po wskazanym terminie nie będą brane pod uwagę.
5. W Pokazie Mody może wziąć udział każda osoba fizyczna, przebywająca na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby, które
posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, w tym te które nie ukończyły 13 lat,
mogą brać udział w Pokazie Mody tylko za zgodą przedstawiciela ustawowego (opiekuna
prawnego lub rodzica).
6. Zgłoszenie musi obejmować również zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach
realizacji Wydarzenia oraz zgodę na wykorzystanie wizerunku. Uczestnik obarczony jest
obowiązkiem przedstawienia ww. zgody na każde żądanie Zleceniodawcy, lub Organizatora
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8.
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11.

oraz osób, które są przez nich umocowane do realizacji oraz obsługi Wydarzenia. Osoby nie
mające zdolności do czynności prawnych, w tym zwłaszcza dzieci do 13 lat, nie mogą
samodzielnie uczestniczyć w Wydarzeniu.
Przesłanie zgłoszenia do Pokazu Mody jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu
oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych Użytkownika dla celów realizacji Wydarzenia.
Regulamin Pokazu Mody dostępny jest w Info Punkcie Galerii Katowickiej, na stronie
internetowej Centrum (galeriakatowicka.eu) oraz w siedzibie Organizatora Konkursu.
Administratorem danych osobowych w Pokazie Mody jest Organizator.
Dane osobowe nie będą przetwarzane ani przekazywane innym podmiotom w celach
marketingowych.
Zwycięzcy mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania
zaprzestania przetwarzania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie
niezbędne dla potrzeb organizacji Wydarzenia oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
Apsys Management sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-133), przy Alei Jana
Pawła II 22, Oddział II w Katowicach na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych
osobowych zleca Organizatorowi przetwarzanie danych jedynie w celach związanych z
organizacją i przeprowadzeniem Wydarzenia.
§3. Pokaz Mody i zasady uczestnictwa

1. Uczestnikami Pokazu Mody (dalej: Uczestnik) zostaną osoby, które spełniły warunki określone
w §2 pkt. niniejszego Regulaminu oraz zostały wybrane przez Organizatora.
2. Pokaz Mody zrealizowany zostanie zgodnie z harmonogramem Wydarzenia (Załącznik Nr 2).
3. Akceptując regulamin Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania harmonogramu oraz ma
świadomość, że będzie musiał wziąć udział w próbach przed pokazem oraz w lekcji nauki
chodzenia.
4. Szczegóły organizacyjne Pokazu Mody zostanę przekazane Uczestnikowi drogą mailową
najpóźniej do dwóch dni roboczych od momentu ukończenia procesu zgłoszeniowego.
5. Uczestnikowi wybranemu do Pokazu Mody przysługuje nagroda (dalej: Nagroda) w postaci
karty podarunkowej Galerii Katowickiej o wartości 50,00 (słownie pięćdziesiąt) złotych brutto.
6. Nagrody będą możliwe do odbioru w trakcie trwania Wydarzenia w Info Punkcie Galerii
Katowickiej (tj., w dniach 12 i 13 października 2018 r. w godzinach otwarcia Centrum), z
zaznaczeniem, że Uczestnik ma prawo odbioru Nagrody po zakończeniu Pokazu Mody, w
którym bierze udział.
7. Uczestnicy nie mają prawa przekazać jakichkolwiek uprawnień, wynikających z Regulaminu na
osoby trzecie, a w szczególności nie mogą przekazywać przysługujących im Nagród.
§4. Postępowanie reklamacyjne
1.

Wszelkie reklamacje związane z Wydarzeniem należy zgłaszać na adres mailowy Organizatora
(kontak@goldenrocket.pl) najpóźniej do 22.10.2018 r. Reklamacje złożone po tym terminie nie
będą rozpatrywane. Decyduje data nadania reklamacji do Organizatora. Reklamacja powinna
zawierać Dane (w tym adres do korespondencji), a także żądania Uczestnika oraz ich szczegółowe
uzasadnienie.
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2.

Organizator, w terminie 14 (czternaście) dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną
reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego ją o zajętym stanowisku, wskazując uzasadnienie
swojej decyzji.
§5. Wizerunek

1. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku na zdjęciach oraz materiałach filmowych
wykonanych w trakcie realizacji Wydarzenia oraz na wykorzystanie tych materiałów w działaniach
promocyjnych Organizatora oraz Zleceniodawcy
2. Uczestnik musi dostarczyć Organizatorowi oryginał pisemnej zgody na wykorzystanie swojego
wizerunku (Załącznik Nr 3) przed realizacją Wydarzenia. W przypadku osób niepełnoletnich, zgodę
musi wyrazić przedstawiciel ustawowy (opiekun prawny lub rodzic).
3. Wyrażenie takiej zgody nie uprawnia do otrzymania z tego tytułu wynagrodzenia.
§6. Postanowienia końcowe
1.
2.

3.

Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji czy Uczestnicy biorący udział w Wydarzeniu
spełniają warunki określone w Regulaminie.
Treść
niniejszego
Regulaminu
będzie
dostępna
przez
cały
czas
trwania
Wydarzenia w Info Punkcie Galerii Katowickiej, w siedzibie Organizatora oraz na stronie
internetowej Centrum (galeriakatowicka.eu).
Wszelkie kwestie nieuregulowane niniejszym Regulaminem reguluje Kodeks Cywilny.
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Załącznik Nr 1 – MODELKA
zgłoszenie do pokazów mody organizowanych w ramach „KATOWICE FASHION WEEK City Edition
12-13 października 2018”

Dane zgłoszeniowe:
IMIĘ I NAZWISKO
DATA URODZENIA
MIASTO
TELEFON
EMAIL

Wymiary:
WZROST (cm)
0 PLN
BIUST / TALIA / BIODRA (cm)
ROZMIAR UBRAŃ
ROZMIAR OBUWIA

Zdjęcia:
Aby dokończyć proces rekrutacji - pokaż nam siebie! Prześlij min. 3 zdjęcia: całej sylwetki, twarzy i zdjęcia
profilowego. Zdjęcia w formacie jpg lub png (maksymalna dopuszczalna wielkość jednego zdjęcia to 5mb).
Zdjęcia najlepiej zrobić w świetle dziennym. Zdjęcie twarzy najlepiej zrobić bez makijażu. Nie zasłaniaj twarzy
włosami. Nie używaj filtrów. Zdjęcia poddane obróbce i z nałożonymi filtrami nie będą brane pod uwagę. Do
zdjęcia sylwetkowego stań prosto. Dobrze jeśli ubrania będą przylegające.

Oświadczam, iż zapoznałam się z treścią Regulaminu i akceptuję jego treść.

podpis
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Załącznik Nr 1 – MODEL
zgłoszenie do pokazów mody organizowanych w ramach „KATOWICE FASHION WEEK City Edition
12-13 października 2018”

Dane zgłoszeniowe:
IMIĘ I NAZWISKO
DATA URODZENIA
MIASTO
TELEFON
EMAIL

Wymiary:
WZROST (cm)
0 PLN
ROZM. KOŁNIERZYKA / DŁ. NOGAWKI (WEW.) / OBWÓD W PASIE (cm)
ROZMIAR UBRAŃ
ROZMIAR OBUWIA

Zdjęcia:
Aby dokończyć proces rekrutacji - pokaż nam siebie! Prześlij min. 3 zdjęcia: całej sylwetki, twarzy i zdjęcia
profilowego. Zdjęcia w formacie jpg lub png (maksymalna dopuszczalna wielkość jednego zdjęcia to 5mb).
Zdjęcia najlepiej zrobić w świetle dziennym. Zdjęcie twarzy najlepiej zrobić bez makijażu. Nie zasłaniaj twarzy
włosami. Nie używaj filtrów. Zdjęcia poddane obróbce i z nałożonymi filtrami nie będą brane pod uwagę. Do
zdjęcia sylwetkowego stań prosto. Dobrze jeśli ubrania będą przylegające.

Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią Regulaminu i akceptuję jego treść.

podpis
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Załącznik Nr 1 – MODEL/MODEKA DZIECIĘCY
zgłoszenie do pokazów mody organizowanych w ramach „KATOWICE FASHION WEEK City Edition
12-13 października 2018”

Dane zgłoszeniowe dziecka:
IMIĘ I NAZWISKO
DATA URODZENIA

Wymiary dziecka:
WZROST (cm)
0 PLN
ROZMIAR UBRAŃ
ROZMIAR OBUWIA

Dane rodzica/opiekuna prawnego:
IMIĘ I NAZWISKO
MIASTO
TELEFON
EMAIL

Zdjęcia:
Aby dokończyć proces rekrutacji prześlij min. 3 zdjęcia dziecka: całej sylwetki, twarzy i zdjęcia profilowego.
Zdjęcia w formacie jpg lub png (maksymalna dopuszczalna wielkość jednego zdjęcia to 5mb).
Zdjęcia najlepiej zrobić w świetle dziennym. Twarz nie może być zasłonięta włosami. Prosimy nie używać filtrów.
Zdjęcia poddane obróbce i z nałożonymi filtrami nie będą brane pod uwagę. Do zdjęcia sylwetkowego dziecko
powinno stać prosto. Dobrze jeśli ubrania będą przylegające.

Oświadczam, iż zapoznałem/-am się z treścią Regulaminu i akceptuję jego treść.

podpis rodzica/opiekuna prawnego

6

Załącznik Nr 2 – HARMONOGRAM WYDARZENIA

Dzień pierwszy - 12.10.2018 r. (piątek)
godz. 14:00 rozpoczęcie
godz. 14:30 pokaz mody (2 wyjścia)
godz. 15:00 animacje na terenie Centrum
godz. 16:00 strefa warsztatowa
godz. 16:30 pokaz mody (2 wyjścia)
godz. 17:00 animacje na terenie Centrum
godz. 18:00 strefa warsztatowa
godz. 18:30 pokaz mody (2 wyjścia)
godz. 19:00 zakończenie

Dzień drugi - 13.10.2018 r. (sobota)
godz. 14:00 rozpoczęcie
godz. 14:30 strefa warsztatowa
godz. 15:00 pokaz mody dziecięcej (2 wyjścia)
godz. 15:30 strefa warsztatowa
godz. 16:30 animacje na terenie Centrum
godz. 17:30 pokaz mody (2 wyjścia)
godz. 18:00 strefa warsztatowa
godz. 18:30 pokaz mody (2 wyjścia)
godz. 19:00 strefa warsztatowa
godz. 19:30 zakończenie

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszego harmonogramu.
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Załącznik Nr 3 – ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

Ja, niżej podpisany/a……………………………………………………………..…………………………………………………………….
wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalenie mojego wizerunku, w formie fotografii oraz materiału
filmowego/dźwiękowego realizowanego w ramach Wydarzenia „KATOWICE FASHION WEEK City
Edition 12-13 października 2018 r.” oraz w trakcie przygotowań do Wydarzenia (backstage).
Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie i powielanie wykonanych zdjęć oraz materiału wideo w
celach marketingowych i promocyjnych poprzez ich publikację na stronach internetowych, za
pośrednictwem portali społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, Youtube i portale podobne,
wykorzystywania w portfolio drukowanym i udostępnianym klientom i potencjalnym klientom,
publikację w postaci prezentacji działań marketingowych oraz na potrzeby udziału w konkursach.
Zgody udzielam:
• Organizatorowi: „Golden Rocket” Doradztwo Strategiczne i Marketingowe Dawid Prymas,
41-902 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 30B/5, NIP 626-270-10-08, („Organizator”);
• Podmiotom, na rzecz których działa Organizator tj. Apsys Management sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie (kod pocztowy: 00-133), przy Alei Jana Pawła II 22, Oddział II w Katowicach wpisaną
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000099267, NIP: 521-30-21-282, REGON: 016027995, któremu powierzone jest
zarządzanie CH Galeria Katowicka, zwanym dalej („Zleceniodawca”).
Organizator może przenieść ́ na inne podmioty prawo do korzystania z wizerunku na zasadach
określonych w niniejszej Zgodzie, w celu promocji działań́ związanych w Wydarzeniem oraz jego
organizacją.
Oświadczam, że wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą Zgodą nie narusza niczyich dóbr
osobistych ani innych praw.
Oświadczam, że niniejszą zgodę ̨ udzielam nieodpłatnie.
Oświadczam, że w całości przeczytałem/am treść powyższej Zgody i w pełni ją rozumiem.

podpis
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Załącznik Nr 3 – ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA

Ja, niżej podpisany/a……………………………………………………………..…………………………………………………………….
wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalenie wizerunku mojego syna/córki,
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
w formie fotografii oraz materiału filmowego/dźwiękowego realizowanego w ramach Wydarzenia
„KATOWICE FASHION WEEK City Edition 12-13 października 2018 r.” oraz w trakcie przygotowań do
realizacji Wydarzenia (backstage).
Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie i powielanie wykonanych zdjęć oraz materiału wideo w
celach marketingowych i promocyjnych poprzez ich publikację na stronach internetowych, za
pośrednictwem portali społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, Youtube i portale podobne,
wykorzystywania w portfolio drukowanym i udostępnianym klientom i potencjalnym klientom,
publikację w postaci prezentacji działań marketingowych oraz na potrzeby udziału w konkursach.
Zgody udzielam:
• Organizatorowi: „Golden Rocket” Doradztwo Strategiczne i Marketingowe Dawid Prymas,
41-902 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 30B/5, NIP 626-270-10-08, („Organizator”);
• Podmiotom, na rzecz których działa Organizator tj. Apsys Management sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie (kod pocztowy: 00-133), przy Alei Jana Pawła II 22, Oddział II w Katowicach wpisaną
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000099267, NIP: 521-30-21-282, REGON: 016027995, któremu powierzone jest
zarządzanie CH Galeria Katowicka, zwanym dalej („Zleceniodawca”).
Organizator może przenieść ́ na inne podmioty prawo do korzystania z wizerunku na zasadach
określonych w niniejszej Zgodzie, w celu promocji działań́ związanych w Wydarzeniem oraz jego
organizacją.
Oświadczam, że wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą Zgodą nie narusza niczyich dóbr
osobistych ani innych praw.
Oświadczam, że niniejszą zgodę ̨ udzielam nieodpłatnie.
Oświadczam, że w całości przeczytałem/am treść powyższej Zgody i w pełni ją rozumiem.

podpis rodzica/opiekuna prawnego
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