REGULAMIN
Rekrutacji do pokazów mody podczas Katowice Fashion Week
11-12 października 2019 w Galerii Katowickiej

Część I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.
Niniejszy regulamin określa warunki rekrutacji do pokazów mody podczas Katowice Fashion
Week (dalej: Pokazy lub Wydarzenie), który odbędzie się w Galerii Katowickiej w Katowicach 11
października 2019r. w godzinach 14:00-18:00 oraz 12 października 2019 r. w godzinach 12:00 -18:00
(dalej: Galeria Katowicka).
2.
Organizatorem Pokazów jest Agencja 5AM Karolina Musiał, z siedzibą w Mysłowicach, przy
ul. Krakowskiej 7/3, 41-400 Mysłowice, NIP 6252396727, Regon 24295235 (dalej: Organizator )
działająca na zlecenie zarządcy centrum Apsys Polska S.A. z siedziba w Warszawie.
3.
Wypełnienie ankiety zgłoszeniowej wraz z przesłaniem zdjęć i tym samym wyrażenie chęci
wzięcia udziału w pokazach wraz z oświadczeniami z ankiety wskazuje i jest równoznaczne z
akceptacją niniejszego Regulaminu w całości i oznacza, że potencjalny uczestnik pokazów
zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia
wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Pokazach. Z W przypadku niespełnienia przez
potencjalnego uczestnika któregokolwiek z warunków Regulaminu lub naruszenia którejkolwiek z
jego zasad, otraci prawo udziału w Konkursie oraz/lub prawo do nagród.
4.
Rekrutacja do pokazów trwa od 04 października 2019r. do 9 października 2019 r do godz.
23.59. Zgłoszenia należy wysyłać wyłącznie na adres event@agencja5am.pl. wskazując tytuł maila :
ZGŁOSZENIE FASHION WEEK KATOWICE. Zgłoszenie aby było rozpatrywane musi zawierać:
skan wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego pobranego ze strony www,
odpowiadającego kategorii wiekowej wskazanej w dalszej części regulaminu, pliki zawierające dwa
aktualne zdjęcia, które nie zostały poddane obróbce, nie użyto do nich żadnych filtrów a jedno zdjęcie
nie przekracza 5mb ( zdjęcia: całej sylwetki, twarzy z widocznym kolorem i długością włosów)
5.
Informacja o wyniku rekrutacji będzie wysyłana drogą mailową do 10 października 2019r. do
godziny 14:00, na adres mailowy, z którego zostało nadane zgłoszenie. Organizator zastrzega, iż nie
wszystkie osoby zgłaszające się przejdą pozytywnie rekrutację, a wybór dokonywany jest w
uzgodnieniu z reżyserem pokazu.
6.
Zgodnie z deklaracją w odpowiedniej kategorii dorośli ( osoby od 16 roku życia), które przejdą
pozytywnie rekrutację zobowiązane są stawić się w dniu 11 października o godzinie 11:00 w Galerii
Katowickiej w Katowicach, w miejscu wskazanym w wiadomości o pozytywnym przejściu rekrutacji.
7.
Zgodnie z deklaracją w odpowiedniej kategorii opiekunowie wraz z dziećmi, które przejdą
pozytywnie rekrutację zobowiązani są stawić się w dniu 12 października o godzinie 10:00 w Galerii
Katowickiej w Katowicach, w miejscu wskazanym w wiadomości o pozytywnym przejściu rekrutacji.
8.
Rekrutacja następuje w 2 kategoriach:
a. Kategoria KIDS: Dzieci zamieszkujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, która w
dniu rozpoczęcia pokazów (tj. 11.10.2019r.) ukończyły 4. (czwarty) rok życia, ale nie
ukończyły 10 (dziesięciu) lat. Osoby, które nie posiadają pełnej zdolności do czynności
prawnych mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą swojego prawnego opiekuna.
b. Kategoria ADULTS: Osoby zamieszkujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
która w dniu rozpoczęcia pokazów (tj. 11.10.2019r.) ukończyły 16. (szesnasty) rok

życia,. Osoby, które nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych mogą brać
udział w Konkursie tylko za zgodą swojego prawnego opiekuna.
9.
W rekrutacji i Pokazach nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy zarządcy Galerii
Handlowej Katowice, osoby korzystające z powierzchni użytkowej w Galerii Handlowej Katowice, na
podstawie jakiegokolwiek stosunku prawnego (najemcy, biorący w bezpłatne używanie), ani ich
pracownicy i współpracownicy w Galerii Handlowej Katowice, ani takie podmioty lub ich pracownicy
i współpracownicy, o ile biorą bezpośredni udział w organizowaniu lub przeprowadzeniu Rekrutacji i
Pokazów, w tym także pracownicy ochrony i serwisu sprzątającego Galerii. Za pracowników uważa
się wszelkie osoby wykonujące pracę lub inne powtarzające się czynności na rzecz podmiotów
wymienionych powyżej niezależnie od podstawy, na jakiej ta współpraca jest wykonywana).
10.
W rekrutacji oraz Pokazach nie mogą brać udziału osoby najbliższe osób wskazanych w
punkcie powyżej, tj. małżonek, małżonka, konkubent, konkubina, wstępni, zstępni, rodzeństwo,
ojczym, macocha, pasierb, pasierbica, teściowie, zięć, synowa, przysposabiający, przysposobiony.
11.
Organizator w toku rekrutacji może zweryfikować przesłankę wykluczającą zawartą w pkt 9 i
10 niniejszego Regulaminu i w razie stwierdzenie okoliczności tam zawartych wykluczyć osobę z
udział w rekrutacji lun pokazach.
12.
Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.
13.
Ewentualne wątpliwości w zakresie prawa do uczestniczenia w Konkursie rozstrzyga
Organizator.
Część II. ZASADY UCZESTNICZENIA W REKRUTACJI i POKAZACH
Warunkiem udziału w Pokazie jest:
a. Wypełnienie i wysłanie w całości wypełnionego formularza rejestracyjnego
(oznaczenie kompletu oświadczeń), przesłanie wraz z formularzem dwóch zdjęć, które
nie zostały poddane obróbce, nie użyto do nich żadnych filtrów a jedno zdjęcie nie
przekracza 5mb ( zdjęcia: całej sylwetki, twarzy z widocznym kolorem i długością
włosów) w dniach 4 października 2019r. do 9 października 2019r.
b. Przejście pozytywnie procedury rekrutacji – otrzymanie maila z potwierdzeniem
c. Zgłoszenie się w miejscu pokazów odpowiednio 11 i 12 października 2019r.
2.
Obecność w dniu pokazów, na próbach oraz w czasie przygotowań jest obowiązkowa.
Warunkiem udziału w Pokazach jest potwierdzenie tożsamości modela i
w razie osób
niepełnoletnich w kategorii Kids jego opiekuna prawnego, za pomocą dokumentu tożsamości oraz
zgodność danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym.
3.
Model/Modelka oraz jeśli to wymagane, jego prawny opiekun wyraża zgodę na przetwarzanie
ich danych przez Organizatora oraz Zarządcę i Właściciela Galerii Katowickiej, w celach związanych
z organizacją i przeprowadzeniem Pokazów – zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wyrażana
zgoda jest dobrowolna jednak niezbędna do prawidłowego przeprowadzenia Wydarzenia.
4.
Model/Modelka oraz jego opiekun prawny (jeśli to wymagane) wyraża zgodę na wykorzystanie
i rozpowszechnianie swojego wizerunku bezpłatnie – zgoda wyrażona na rzecz Organizatora oraz
Zarządcy i Właściciela Galerii Katowickiej a utrwalonego w dokumentacji fotograficznej i filmowej
wykonanej czasie Wydarzenia w materiałach informacyjnych i promocyjnych dotyczących
Organizatora oraz Galerii Katowickiej, w tym w sieci Internet na stronie internetowej centrum oraz
na portalu społecznościowym Facebook i Instagram oraz przez Organizatora na następujących
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polach eksploatacji: oficjalny profil Organizatora (https://pl-pl.facebook.com/agencjaeventowa5am)
oraz do wewnętrznych celów raportowych Organizatora, w tym do utrwalania i zwielokrotniania tego
wizerunku. (Zgoda powyższa zostaje udzielona nieodpłatnie bez ograniczenia terytorium, czasu i
ilości wykorzystania, przy użyciu wszelkich dostępnych technik i nośników materialnych);
Wyrażona zgoda jest dobrowolna.
5.
Osobowom, które przejdą pozytywnie rekrutację i wystąpią w Pokazach przyznawane są
dodatkowo poza udziałem w Wydarzeniu nagrody w postaci kart podarunkowych o wartości 150 zł
na osobę za każdy dzień udziału w pokazach. Są to karty przedpłacone – instrument płatniczy
stanowiący kartę płatniczą w rozumieniu Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych,
wydany przez Bank jako Indywidualna Karta Przedpłacona, w szczególności Visa Profit Prepaid lub
Visa Bonus Prepaid. Karta jest ważna i działa tylko na terenie Galerii Katowickiej, szczegółowy
regulamin korzystania z kart oraz lista sklepów, honorujących ten środek płatniczy przekazany jest
wraz z kartą. Termin ważności karty przypada na ostatni dzień miesiąca wskazany na awersie karty.
Do wykonania transakcji konieczne jest użycie poprawnego kodu PIN. .
6.
Modelom/Modelkom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody
ani do otrzymania ich ekwiwalentu pieniężnego. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość
i użyteczność nagrody (w tym odpowiedzialności z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady rzeczy
będącej nagrodą). Odpowiedzialnym z tego tytułu jest osoba udzielająca gwarancji (producent,
dystrybutor, sprzedawca).
7.
Nabycie Nagrody nastąpi na podstawie protokołu przekazania po potwierdzeniu przez
Organizatora zgodności danych, prawidłowości podanych danych osobowych oraz stwierdzeniu
braku przesłanek po stronie Modela/Modelki wyłączających od udziału zgodnie z niniejszym
regulaminem bądź w razie naruszenia ustaleń i wymogów udziału w Pokazach. Jeżeli po weryfikacji
okaże się, że nie jest on uprawniony do udziału, nie spełnia warunków Regulaminu, odmawia
potwierdzenia przyjęcia Nagrody albo nie może z jakiegokolwiek innego powodu Nagrody odebrać,
taki Model/Modelka traci prawo do przyznanej Nagrody. Organizator nie ponosi odpowiedzialności
za niemożność odbioru lub realizacji Nagród z przyczyn leżących po stronie przyjmujących nagrodę.
8.
Model/Modelka nie może zrezygnować z Nagrody na rzecz osób trzecich.
Część III. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Każdemu Uczestnikowi Rekrutacji i Pokazów przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji
dotyczącej sposobu przeprowadzenia Rekrutacji i Pokazów oraz jego rozstrzygnięcia nie później niż 5
(pięć) dni od daty zakończenia Rekrutacji i Pokazów (tj. od dnia 12.10.2019r.). Reklamacje wniesione
po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę
stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację.
2. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać dokładne dane personalne zgłaszającego (imię, nazwisko,
dokładny adres wraz z kodem pocztowym reklamującego) oraz przyczynę reklamacji, treść żądania
reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację oraz wyrażenie zgody na
przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z rozpatrzeniem reklamacji (zgoda jest
dobrowolna jednakże jej nieudzielenie uniemożliwi właściwe rozpatrzenie reklamacji).
3. Reklamacje należy kierować pisemnie na adres Organizatora Rekrutacji i Pokazów: AGENCJA 5
AM Karolina Musiał z siedzibą ul. Krakowska 7/3, 41-400 Mysłowice, z dopiskiem na kopercie
Galeria Katowicka Szczecin – KATOWICE FASHION WEEK 2019.

4. Osoba wnosząca reklamację zostanie powiadomiona o rozstrzygnięciu reklamacji za pomocą listu
poleconego, najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
5. Decyzja w sprawie reklamacji jest ostateczna, możliwe inne drogi dochodzenia roszczeń opisują
przepisu ogólne.
6. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne, a fakt złożenia bądź nie reklamacji nie wyłącza
prawa Uczestnika Rekrutacji i Pokazów do niezależnego od postępowania reklamacyjnego
dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

Część IV. PRZETWARZENIE DANYCH OSOBOWYCH
1.
Administratorem danych osobowych ( w szczególności wizerunku) zebranych podczas
Rekrutacji i Pokazów jest Agencja 5AM Karolina Musiał, z siedzibą w Mysłowicach, przy ul.
Krakowskiej 7/3, 41-400 Mysłowice, NIP 6252396727, Regon 24295235
2.
Uczestnik ma prawo wglądu do przekazanych danych osobowych oraz ich poprawiania jak
również zgłaszania sprzeciwu wobec przetwarzania przekazanych danych w celach marketingowych
lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych.
3.
Administrator oświadcza, iż dane/wizerunek nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
4.
Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do
zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych.

Część V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.
Regulamin dostępny jest do pobrania w okresie trwania Rekrutacji i Pokazów na stronie
www.galeriakatowicka.eu
2.
Zasady przeprowadzenia Rekrutacji i Pokazów określa wyłącznie niniejszy Regulamin.
Wszystkie treści dotyczące Rekrutacji i Pokazów zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych
dotyczących
Wydarzenia mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie
postanowienia niniejszego Regulaminu.
3.
Przez przystąpienie do Rekrutacji i Pokazów potencjalny uczestnik akceptuje w całości zasady
zawarte w niniejszym Regulaminie, formularzach zgłoszeniowych, oświadczeń zawierających zgody
na wykorzystanie wizerunku oraz danych i zobowiązuje się do ich przestrzegania, jak również
potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. W przypadku
niespełnienia przez potencjalnego Uczestnika Rekrutacji i Pokazów któregokolwiek z warunków
Regulaminu lub naruszenia którejkolwiek z jego zasad, dany potencjalny Uczestnik traci prawo
udziału w Konkursie oraz prawo do otrzymania Nagrody.
4.
Naruszenie przez Uczestnika
Rekrutacji i Pokazów któregokolwiek z postanowień
Regulaminu, a także naruszenie dobrych obyczajów w związku z uczestnictwem w Konkursie
upoważnia Organizatora do wyłączenia Uczestnika Rekrutacji i Pokazów z Wydarzenia oraz
powoduje utratę prawa do Nagrody, nawet w przypadku spełnienia innych wymagań Rekrutacji i
Pokazów określonych w Regulaminie. Organizator ma prawo odmówić przyznania Nagrody
Uczestnikowi Rekrutacji i Pokazów, w stosunku, do którego Organizator powziął uzasadnione

podejrzenie o podejmowanie działań sprzecznych z Regulaminem po przeprowadzeniu postępowania
wyjaśniającego stwierdzającego dokonanie naruszeń.
5.
Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Wydarzeniu będą
rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla miejsca położenia Centrum Handlowego.
6.
W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu
cywilnego i innych ustaw.
7.
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 4 października 2019r.
8.
W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy.

________________________________
Organizator

