
Regulamin Castingu

Organizatorem  castingu   jest  biuro  Agencji  Reklamowej  WebNext.  z  siedzibą  w 
Kołobrzegu przy ul. Łopuskiego 27/02 w dalszej części zwane „Organizatorem”.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1  Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Casting. 
1.2  Casting organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 
1.3  Udział uczestnika w Castingu oznacza akceptację zasad Castingu
      zawartych w niniejszym Regulaminie.

II. CZAS TRWANIA
2.1  Casting składa się z  etapów:
     - Etap I: 14.09.2013. godzina 14 – zbieranie zgłoszeń 
     - Etap II: 21.09.2013. – kontakt z wybranymi osobami poprzez 
       adres e-mail.
      -Etap III : 28.09.2013. godzina 14 - spotkanie z wybranymi osobami.

III. WARUNKI UCZESTNICTWA W CASTINGU
3.1  W Castingu mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, posiadające
      pełną zdolność do czynności prawnych – konsumenci w rozumieniu art. 
      22 kodeksu cywilnego - zwane dalej "Uczestnikami". ( min. 16 lat )
3.2  W Castingu nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele
      Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w 
      przygotowaniu i prowadzeniu Castingu oraz członkowie ich rodzin oraz    
      osoby im najbliższe.

IV. ZASADY PRZYSTĄPIENIA DO CASTINGU
4.1  Aby przystąpić do Castingu należy:
    - przyjść z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym, 14.09.2013 r.
      (osoby nie posiadające 18 lat, muszą mieć wypełnianą rubrykę, ZGODA     
      RODZICA) który znajduje się na stronie Organizatora 

www.bonkowska.pl/zgoda
    - Wyrazić zgodę na zrobienie i przetwarzanie (do celów związanych z   
      promocją i przebiegiem Castingu) przez Organizatora zdjęcia 
      Casting’owego .

V. PRZEBIEG CASTINGU
5.1 Nad prawidłowym przebiegiem Castingu czuwa Organizator.
5.2 Organizator informuje wszystkich Uczestników drogą mailową o
      rezultatach drugiego etapu.



VI. TERMIN ORAZ SPOSÓB OGŁASZANIA WYNIKÓW
6.1 Wyniki głosowania przekazywane drogą mailową.
6.2 Osoba, która otrzyma drogą mailową zaproszenie, będzie zobowiązana 
     przyjść na wskazany adres przez organizatora, na próbną sesję zdjęciową.
6.3 Niezjawienie się, oznacza wyeliminowanie z Castingu.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
7.1  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 www.bonkowska.pl/regulamin
7.2  Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów.
7.3  Uczestnik Castingu wypełniając zgłoszenie oświadcza, że wyraża zgodę
      na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nadesłanych zdjęć oraz   
      opublikowanie jego imienia, nazwiska, miejscowości zamieszkania w 
      materiałach promocyjnych związanych z Castingiem.
7.4  Organizator zastrzega, że wszelkie formy nieuczciwej rywalizacji są 
      zabronione. Tym samym, w uzasadnionych przypadkach, gdy któryś z   
      Uczestników dopuści się takich praktyk, Organizator ma prawo usunąć  
      jego zgłoszenie z Castingu.
7.5  W przypadku naruszenia Regulaminu przez Uczestnika, Organizator
      może go wykluczyć na każdym etapie Castingu.
7.6  Przekazane na Castingu dane osobowe Uczestników, będą
      przetwarzane przez Organizatora w celu wykonania ich obowiązków 
      związanych z Castingiem. 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).
7.7  W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie 
      znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 
7.8  W razie sporów, które mogą powstać na tle stosowania niniejszego
      regulaminu, a nie mogą zostać rozwiązane polubownie, sądem 
      właściwym miejscowo będzie sąd siedziby Organizatora.


