REGULAMIN CASTINGU DO KAMPANII MARKI PRETTY ONE
I. Organizator i Producentem castingu do Kampanii modowej marki Pretty One Wiosna-Lato 2018 zwanego dalej „Sesją”, jest Pretty One Kułakowski sp. J.
Casting odbędzie się 11 listopada w Warszawie w godzinach od 9:00 do 18:00 w Studio Cukry, ul. Ogrodowa 31/35
Sesja organizowana będzie w 21-22.12.2017 r. W trakcie 2 dni zdjęciowych.
II. Uczestnik castingu
1. Uczestnikiem castingu może być osoba, która ukończyła 18 lat .
2. W castingu nie mogą brać udziału pracownicy, współpracownicy i ich rodziny oraz inni związani z Organizatorem.
3. Casting przeznaczony jest dla kobiet w wieku od 18 roku życia .
4. Warunkiem udziału w castingu jest akceptacja postanowień Regulaminu castingu do sesji zdjęciowej Kampanii marki Pretty One Wiosna-Lato 2018, zwanego dalej „Regulaminem”.
5. Każdy uczestnik castingu zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem i złożyć pod nim podpis, co oznacza akceptację zasad i warunków zawartych w Regulaminie.
III. Zasady castingu
1. Pierwszym krokiem jest wysłanie swojego zgłoszenia na adres: casting@prettyone.pl w celu rejestracji uczestnika. Zgłoszenie powinno zawierać:
a. Imię i nazwisko
b. Miasto zamieszkania
c. Wiek
d. Rozmiar odzieży
e. 2 amatorskie zdjęcia – portret i sylwetkę
2. Celem castingu jest wyłonienie kobiety – modelki do kampanii marki Pretty One na sezon Wiosna-Lato 2018r.
w mediach społecznościowych.
4. W drodze castingu wyłonione zostanie do 5 osób, które wezmą udział w Sesji zdjęciowej w kampanii Wiosna-Lato 2018 marki Pretty One.
5. Casting jest przeprowadzany w Warszawie.
6. Decyzje jury castingu są ostateczne i nie przysługuje Uczestnikowi Castingu od nich odwołanie.
7. W przypadku przejścia do następnego etapu konkursu, uczestnik castingu zobowiązany jest stawić się na każde wezwanie Producenta we wskazane przez niego miejscu i czasie w celu
realizacji zdjęć do Kampanii marki Pretty One. Uczestnik castingu jest również zobowiązany wziąć udział, w czasie imiejscu wskazanym przez Producenta, w związanych z realizacją sesji
testach, próbach, przymiarkach, wywiadach, nagraniach, w tym zdjęciach itp. czynnościach związanych z nagraniem oraz promocją Kampanii (zwanych dalej „Wkładem”).
8. Producent ma prawo wykorzystać zarówno występ konkursowy w castingu jak i wkład uczestnika w Sesję Producenta. Powyższe uprawnienie przysługuje Producentowi również w

9. Producent nie jest zobowiązany do wykorzystania występu oraz wkładu uczestnika castingu w materiałach reklamowych w tym również do Sesji zdjęciowej oraz materiałach reklamowych
czy promocyjnych marki Pretty One.
10. Producent ma prawo do zmian zasad zawartych w Regulaminie przed datą castingu.
11. Producent ma prawo do eliminacji uczestnika castingu w dowolnym momencie z dowolnej przyczyny.
12. Uczestnik z tytułu uczestnictwa w castingu nie otrzymuje wynagrodzenia.
13. Uczestnik w przypadku wygranej castingu zobowiązany jest do udziału w sesji zdjęciowej do Kampanii marki Pretty One w sezonie Wiosna Lato 2018. W przypadku rezygnacji uczestnika z
udziału w Sesji zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej w wysokości 1000pln na rzecz Producenta.
14. Wynik castingu zostanie przedstawione w przeciągu 7 dni roboczych od daty zakończenia castingu.
15. Producent jest zobowiązany do poinformowania w formie pisemnej drogą elektroniczną tylko osób wybranych do sesji zdjęciowej w drodze castingu.
16. Producent nie odpowiada za błędne dane podane w formularzu przez uczestnika castingu i tym samym za nieskuteczne doręczenie wiadomości o wygranej castingu.
17. Producent nie jest zobowiązany do przesłania informacji o wynikach castingu osobom które nie przeszły do dalszego etapu konkursu i nie zostały wyłonione do udziału w sesji zdjęciowej
do Kampanii marki Pretty One.
18. Uczestnik castingu który wygrał udział w sesji zdjęciowej jest zobowiązany do podpisania oddzielnej umowy okreslajacej warunki udziału w sesji zdjęciowej marki Pretty One na sezon
Wiosna-Lato 2018r.
19. Udział w sesji do Kampanii marki Pretty One jest objęty wynagrodzeniem na rzecz uczestnika wygrywającego casting w wysokości 1000pln oraz zestawu ubrań zwanego Stylizacją dowolnie
wybranych przez wygranego casting zawierających nie wiecej niż 3 sztuki odzieży i jednego z akcesorii.
20. Producent może przerwać casting w dowolnej chwili, w szczególności w przypadku, gdy przeprowadzenie castingu stanie się niemożliwe lub znacznie utrudnione (zakłócenia techniczne,
zagrożenie życia lub zdrowia uczestników). W takim przypadku Producent może podjąć decyzję o wznowieniu castingu w dowolnym momencie. Zapis ten dotyczy również sytuacji konieczności
przełożenia terminu i miejsca przeprowadzenia castingu.

IV. Naruszenie warunków Regulaminu
1. Każdy z uczestników zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.
2. Uczestnicy w szczególności zobowiązani są do uczestniczenia w akcjach promocyjnych Castingu, w tym w zdjęciach, nagraniach i wywiadach,
3. Każde naruszenie zasad Regulaminu będzie skutkowało obowiązkiem zapłacenia przez uczestnika kary umownej w wysokości 1000 zł.
4. Każdy uczestnik, który naruszy postanowienia Regulaminu, może zostać wykluczony od udziału w castingu lub Programie bez możliwości dochodzenia jakiegokolwiek odszkodowania.
V. Odpowiedzialność
1. Producent oraz Nadawca nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane przez uczestnika castingu.
VI. Oświadczenie uczestnika castingu
Ja, niżej podpisany, oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu castingu do Kampanii marki Pretty One Wiosna-Lato 2018 i przyjmuję bez zastrzeżeń jego postanowienia.
W szczególności oświadczam, że:
1. mam ukończone 18 lat,
2. ani ja ani żaden z członków mojej najbliższej rodziny nie jest związany z Producentem lub Nadawcą,
3. akceptuję warunki określone w Regulaminie; w przypadku niedotrzymania przeze mnie postanowień Regulaminu, niezależnie od konsekwencji w nim określonych, zobowiązuję się do
pokrycia kosztów poniesionych przez Producenta oraz Nadawcę w związku z moim zachowaniem, równocześnie oświadczam, że poddaję się egzekucji odnośnie powyższych należności
w terminie wskazanym przez Producenta lub Nadawcę,
4. nie ujawnię żadnych informacji w szczególności informacji o realizacji castingu i Kampanii marki Pretty One.,
5. nie wezmę udziału w żadnej audycji telewizyjnej, radiowej, wywiadzie itp. dotyczącym mojego udziału w castingu lub Programie bez pisemnej zgody Producenta,
6. nie wezmę, przez 6 miesięcy od daty emisji Kampanii, udziału w konkurencyjnej Kampanii marki odzieżowej.
Ponadto wyrażam wolę uczestnictwa w castingu do Kampanii marki Pretty One oraz oświadczam, że:
1. nie istnieją przeciwwskazania zdrowotne, które uniemożliwiłyby mi wzięcie udziału w castingu i Kampanii.
2. mam świadomość, że wszelkie działania, które podejmę w ramach castingu i Kampanii ponoszę na własną odpowiedzialność i ryzyko,
3. zwalniam Producenta z odpowiedzialności za wszelkie następstwa nieszczęśliwych wypadków, siły wyższej, działania osób trzecich skutkujące wystąpieniem jakiejkolwiek szkody, jeżeli
szkoda nie została spowodowana z winy umyślnej przedstawicieli Producenta
4. zobowiązuję się do ścisłego przestrzegania wskazówek i poleceń Producenta oraz osób przez niego wskazanych, dotyczących sposobu zachowania się podczas castingu,
5. uznaję, że wszystkie decyzje dotyczące castingu i Kampani należą wyłącznie do Producenta oraz, że mają charakter ostateczny i nie mogą być kwestionowane przez uczestnika w żadnym
momencie. Zezwalam również na wykorzystanie moich danych osobowych, wizerunku i głosu dla celów Kampanii, w tym jego promocji i reklamy na rzecz Producenta, jak również wyrażam
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Producenta w celach informacyjnych, marketingowych i handlowych. W przypadku, gdyby podczas castingu powstał z moim
udziałem jakikolwiek utwór lub artystyczne wykonanie, niniejszym przenoszę nieodpłatnie na Producenta pełnię autorskich praw majątkowych do tych utworów oraz prawo do korzystania z
artystycznego wykonania w zakresie nieograniczonego w czasie i przestrzeni korzystania i rozporządzania nimi na wszystkich polach eksploatacji, w tym na polach wymienionych poniżej:

3) wprowadzanie zapisów do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych, także ogólnodostępnych oraz udostępnianie ich zapisów użytkownikom takich sieci na całym świecie,
4) wielokrotne nadawanie za pomocą wizji i fonii przewodowej i bezprzewodowej dla odbiorców na całym świecie,
5) wprowadzanie do obrotu nośników zapisu w nieograniczonej liczbie egzemplarzy oraz ich użyczania i najmu,
6) publiczne udostępnianie zapisów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. Przeniesienie na Producenta wyżej wskazanych praw
dotyczy obszaru kraju i zagranicy, jest dokonane na czas nieograniczony oraz obejmuje zezwolenie na wykonanie majątkowych praw autorskich do utworów zależnych
w stosunku do Programu oraz ich eksploatacji na wszelkich polach eksploatacji, bez obowiązku zapłaty jakiegokolwiek wynagrodzenia.

