Regulamin konkursu POLSKA MODELKA ROKU 2016
I. ORGANIZATOR KONKURSU
1.1 Organizatorem Konkursu "POLSKA MODELKA ROKU 2016", zwanego dalej "Konkursem", jest:
Agencja Aktorska GUDEJKO Sp. J. z siedzibą w Warszawie, ul. Chełmska 21, NIP 521-044-70-46,
zwany dalej "Organizatorem" .
1.2 Partnerem strategicznym Konkursu jest portal Damosfera, www.damosfera.com
1.3 Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie
Konkursu.
1.3 Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
1.4 Udział uczestnika w Konkursie oznacza akceptację zasad Konkursu zawartych w niniejszym
Regulaminie.

II. CZAS TRWANIA KONKURSU
2.1 Konkurs trwa od dnia 1.04.2016 do 24.09.2016 r. zwany dalej czasem trwania Konkursu.

III. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
3.1 W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do
czynności prawnych, --- konsumenci w rozumieniu art. 22 kodeksu cywilnego --- zwani dalej "Uczestnicy". W
przypadku osób niepełnoletnich niezbędna jest pisemna zgoda rodziców lub opiekuna.
3.2 W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych
podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich
rodzin oraz osoby im najbliższe.

IV. ZASADY PRZYSTĄPIENIA DO KONKURSU
4.1 Zgłoszeniem jest rejestracja i zamieszczenie galerii zdjęć (portret, profile, cała sylwetka) i opisu
(wzrost, wymiary, wiek i kilka słów o sobie) w specjalnie przygotowanym panelu zgłoszeniowym

na

stronie www.polskamodelkaroku.pl.
4.2 W przypadku, gdy Uczestnik zostanie Zwycięzcą Konkursu, zobowiązany jest do podania dodatkowych
danych i spełnienia wymogów formalnych wymaganych przez Organizatora.
4.3 Dostarczenie Zgłoszenia powinno nastąpić w Czasie Trwania Konkursu, a decydować będzie data
logowania na Stronie Konkursowej przy dostarczaniu Zgłoszenia.
4.5 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia zagubione lub utracone w sieci Internet, treści
przesłane w zgłoszeniach, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji,
.a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do sieci
Internet.

V. WYMOGI FORMALNE ZGŁASZANYCH FOTOGRAFII ZAMIESZCZANYCH W
ZGŁOSZENIU
5.1 Zdjęcia mogą być zgłaszane do konkursu wyłącznie za pośrednictwem
portalu www.polskamodelkaroku.pl
5.2 Zgłaszane zdjęcia: mogą mieć maksymalny rozmiar 1 MB i muszą być zapisane w formacie JPG.
5.3 Zdjęcia nie spełniające wymogów formalnych nie zostaną opublikowane na Stronie Konkursowej
O wyborze zdjęć do publikacji na stronie decyduje Moderator strony.
VI. PRZEBIEG KONKURSU ORAZ WYŁONIENIE ZWYCIĘZCY KONKURSU
6.1 Jury konkursu wybierze finalistów, którzy zostaną zaproszeni do kolejnego etapu.
6.2 Finaliści konkursu zaprezentują się na finałowym pokazie mody, który odbędzie się w
budynku przy ul.Mysiej 3 w Warszawie, podczas Art & Fashion Festival , gdzie zostanie
wybrany i ogłoszony Zwycięzca Konkursu.
VII.

NAGRODY

7.1 Zwycięzca konkursu wyjedzie na kontrakt do agencji No Logo do Mediolanu
7.2 Zwycięzca konkursu otrzyma skuter elektryczny marki Egomoto
7.3 Zwycięzca konkursu otrzyma sukienkę z kolekcji Doroty Goldpoint
7.4 Zwycięzca konkursu podpisze kontrakt z Agencją Gudejko Models.
7.5 Studio Gudejko wykona trzem pierwszym finalistkom zdjęcia do portfolio.
7.6 Zwycięzca konkursu weźmie udział w sesji zdjęciowej do magazynu WEDDING.
7.7 Jury Konkursu może przyznać nagrody dodatkowe według własnego uznania, a Organizator Konkursu
może zwiększyć pulę nagród w Konkursie.
VIII.

TERMIN ORAZ SPOSÓB OGŁASZANIA WYNIKÓW

8.6 Lista nadesłanych do Konkursu zgłoszeń zostanie przekazana pod obrady w celu wyłonienia
półfinalistów. Ostatni casting odbędzie się 24.09.2016 w Studio Gudejko przy ul. Chełmskiej 21
w Warszawie. Terminy castingów będą ogłaszane na FB Konkursu.
8.7 Wyłonienie i ogłoszenie Zwycięzcy Konkursu odbędzie się w trakcie pokazu, podczas Art &
Fashion Festival.
8.8 Sprawozdanie z obrad Jury zostanie ogloszone po pokazie mody, podczas Art & Fashion Festival
IX.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
9.1 Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie
warunków uczestnictwa w Konkursie. Aktualny Regulamin dostępny jest w siedzibie
Organizatora, oraz na Stronie Konkursowej.

9.2 Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie
lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.
9.3 Uczestnik Konkursu, przesyłając Zgłoszenie na Stronę Konkursową oświadcza, iż przysługują mu
wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych zdjęć.
9.4 Z tytułu złożonego powyżej oświadczenia Uczestnik przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność
prawną. W przypadku jakichkolwiek roszczeń ze strony osób trzecich Uczestnik, po zawiadomieniu go
przez Organizatora, nie uchyli się od niezwłocznego przystąpienia do wyjaśnienie sprawy oraz wystąpi
przeciwko takim roszczeniom na własny koszt i ryzyko, a nadto zaspokoi wszelkie uzasadnione
roszczenia, a w razie ich zasądzenia od Organizatora, regresowo zwróci całość pokrytych roszczeń
oraz wszelkie związane z tym wydatki i opłaty, włączając w to koszty procesu i obsługi prawnej, a
także naprawi wszelkie inne szkody wynikające z wyżej opisanych roszczeń osób trzecich.
9.5 Uczestnik Konkursu przesyłając Zgłoszenie oświadcza, że wyraża zgodę na wielokrotne,
nieodpłatne publikowanie nadesłanych zdjęć oraz opublikowanie jego imienia, nazwiska, miejscowości
zamieszkania w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, na Stronie Konkursowej, a także
na ich wykorzystywanie w celach promocyjnych i marketingowych przez Organizatora i Partnerów
Konkursu, w tym w szczególności na utrwalanie i zwielokrotnianie projektu każdą techniką, w tym m.in.
drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową, audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach,
bez ograniczeń, co do ilości i wielkości nakładu, a także rozpowszechnianie fotografii poprzez publiczne
udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie
wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych, Internecie oraz telefonach komórkowych.
9.6 Nadesłane na Konkurs dane osobowe Uczestników, będą przetwarzane przez Organizatora i
Partnerów Konkursu w celu wykonania ich obowiązków związanych z Konkursem oraz w celach
marketingowych. Uczestnicy Konkursu mogą otrzymywać informacje handlowe również środkami
komunikacji elektronicznej przez wyżej wymieniony podmiot na podane adresy elektroniczne. Dane
będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (DZ. U. Nr 133/97, poz.883).
Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, w tym
celu powinni skontaktować się oni z Organizatorem, który jest administratorem danych w rozumieniu
Ustawy o Ochronie Danych Osobowych (DZ. U. Nr 133/97, poz. 883). Podanie danych jest dobrowolne.
9.7 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
9.8 Przesyłając Zgłoszenie za pośrednictwem strony internetowej www.polskamodelkaroku.pl
potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.

