
 

 

REGULAMIN CASTINGU„MODA OD POKOLEŃ”  

W CENTRUM HANDLOWYM PLEJADA SOSNOWIEC 

 

§ 1 Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Casting pt. „Moda od Pokoleń” 

zwany dalej "Konkursem". 

2. Konkurs organizowany jest przez  Panią Monikę Ledóchowską prowadzącą działalność 

gospodarczą pod firmą QRA PRODUCTION Monika Ledóchowska;  (00-872) Warszawa, przy 

ul. Chłodnej 48/104, NIP: 7231395901, REGON: 141665084 zwaną dalej Organizatorem. 

Konkurs organizowany jest na zlecenie ST. MARTINS GALLERY SOSNOWIEC SP. Z O.O. 

z siedzibą w Warszawie (00-078), Plac Piłsudskiego 1, właściciela Centrum Handlowego 

Plejada Sosnowiec, mieszczącego się w Sosnowcu, przy ul. Staszica 8B zwanym dalej 

Zleceniodawcą.  

3. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie, zamieszkujące na terenie 

Rzeczpospolitej Polskiej, dokonujące zakupów na terenie Centrum Handlowego Plejada 

Sosnowiec, z zastrzeżeniem zdania następnego. W Konkursie nie mogą brać udziału 

pracownicy Organizatora, pracownicy St. Martins Gallery Sosnowiec Sp. z o.o., oraz 

pracownicy punktów handlowych i usługowych znajdujących się na terenie Centrum 

Handlowego Plejada Sosnowiec oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w 

przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, w tym także pracownicy ochrony i serwisu 

sprzątającego Centrum Handlowego Plejada Sosnowiec. 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. 

Przez Uczestnika Konkursu rozumie się osobę biorącą udział w castingu do konkursu i w 

konkursie, będącą jednocześnie jedną z osób w parze osób pozostających ze sobą w relacji 

rodzic z dzieckiem zwanych dalej „Uczestnikami”. 



4. W celu wzięcia udziału w  Konkursie, należy zgłosić się na casting, który zostanie 

przeprowadzony na terenie  Centrum Handlowym Plejada Sosnowiec przy ul., 41-300 

Sosnowiec (zwanym dalej: Centrum)  w dniach 9-11 marca 2017 roku w godzinach od 11:00 

do 20:00 w dniach 9-10 marca 2017 r. oraz w godzinach od 10:00 do 15:30 w dniu 11 marca 

2017 r., wypełnić Kartę Castingową, której wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego 

regulaminu oraz zaprezentować się przed Komisją Konkursową.  

 

§ 2 Czas trwania i miejsce Konkursu 

 

1. Konkurs odbędzie się w dwóch etapach na terenie Centrum. m.  

Etap I: rozpocznie się w dniu 9 marca 2017 r. o godzinie 11:00 i zakończy się w dniu 11 marca 

2017 o godzinie 15:30, polegać będzie na zgłoszeniu się Uczestników do udziału w Konkursie 

na terenie Centrum, następnie wyłonieniu przez Komisję Konkursową  10 par, które przejdą do 

II etapu Konkursu.  

Etap II: rozpocznie się w dniu 12 marca 2017 r. o g. 12:00 i zakończy się w dniu 12 marca 

2017 o g. 18:00, polegać będzie na wzięciu udziału wyłonionych przez Komisję w I etapie 10 

par Uczestników, którzy zaprezentują się przed Komisją podczas pokazów mody na terenie  

Centrum. Podczas II etapu zostanie wyłoniona zwycięska para Uczestników.  

 

§ 3 Cel konkursu 

1. Celem Konkursu jest wyłonienie w I etapie Konkursu 10 par Uczestników (1 para = rodzic z 

dzieckiem), którzy wezmą udział w II etapie Konkursu podczas którego zostanie wyłoniona 

jedna, zwycięska para Uczestników.  

 

§ 4 Zasady konkursu 

 

1. Aby zostać uczestnikiem Konkursu należy w dniach 9-11 marca 2017 r. zgłosić udział  

w przedmiotowym Konkursie poprzez przybycie na casting, który odbędzie się na terenie  

Centrum, wypełnić Kartę Castingową stanowiącą Załącznik nr 1 do Regulaminu oraz 

Oświadczenie stanowiące Załącznik nr 2 do Regulaminu w Punkcie Obsługi Castingu. 

2. W dniach 9-11 marca 2017 r. Uczestnicy Konkursu, którzy wypełnili Karty Castingowe oraz 

oświadczenia, wezmą udział w I etapie castingu, który rozpocznie się w dniu 9 marca 2017 r. o 

godz. 11.00 i będzie trwał do dnia 11 marca 2017 r. do godziny 15.30. Casting zostanie 

przeprowadzony na scenie znajdującej się na przy sklepie Mohito. Podczas castingu Komisja 

Konkursowa wybierze 10 par, które przejdą do II etapu Konkursu.   

3. Uczestnicy wybrani przez Komisję Konkursową do II etapu Konkursu zostaną poinformowani 

o przejściu w Punkcie Obsługi Konkursu, telefonicznie oraz lista osób zakwalifikowanych do 



drugiego etapu konkursu zostanie zamieszczona na serwisie Facebook oraz stronie internetowej 

Centrum www.plejada.com.pl.   

4. W dniu 12 marca 2017 r. od godziny 12.00 do godziny 18.00 odbędzie się II etap Konkursu -  

event zakładający pokazy mody z  udziałem finalistów podczas którego Komisja Konkursowa 

wyłoni zwycięską parę spośród wybranych 10 par. Pokaz mody odbędzie się na terenie  

Centrum na scenie znajdującej się na przy sklepie Mohito. 

5. Osoby zakwalifikowane do II etapu Konkursu muszą być dyspozycyjne w dniu 12 marca 2017 

r. od godziny 9:00 do godziny 18:00 włącznie. Od godziny 9.00 w dniu 12 marca 2017 r. 

rozpoczną się przygotowania wyłonionych Uczestników w I etapie konkursu do pokazów 

mody. Uczestnicy zostaną przygotowani do pokazu przez stylistę Grzegorza Blocha.  

6. Wybrane przez Komisję Konkursową osoby zaprezentują się w stylizacjach dobranych przez 

stylistę na wybiegu podczas pokazu mody w trzech wyjściach pokazowych (3 rundy). 

7. Wybrana przez Komisję Konkursową para otrzyma nagrodę główną.  

8. O wyłonieniu zwycięskiej pary Uczestnicy II etapu Konkursu dowiedzą się bezpośrednio na 

scenie na terenie  Centrum Handlowym Plejada Sosnowiec 11 marca 2017 r. o godzinie 16:30.  

 

§ 5 Nagrody 

1. W konkursie przewidziane są następujące nagrody:  

a) Nagroda Główna dla Zwycięskiej Pary Konkursu – voucher na profesjonalną sesję zdjęciową  

o wartości 2.500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych) oraz 2.000 zł (słownie: dwa tysiące 

złotych 00/100) do wykorzystania na zakupy tylko na terenie Centrum Handlowego Plejada 

Sosnowiec z lokalną stylistką. 

b) Podatek od nagród w wysokości 277, 78 zł (słownie dwieście siedemdziesiąt siedem złotych 

78/100) odprowadzi Organizator Konkursu.  

c)  Uczestnikom nie przysługuje prawo do szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania, 

zamiany jej na ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy. 

d) Sesja zdjęciowa oraz zakupy z lokalną stylistką zostanie zrealizowana po uzgodnieniu 

dogodnego terminu z fotografem oraz stylistką poprzez Organizatora Konkursu. Zarówno sesja 

zdjęciowa oraz zakupy ze stylistką nie  mogą zostać zrealizowane jednocześnie tego samego 

dnia. 

e) Warunkiem otrzymania nagrody, o której mowa w § 4 ust 1 jest osobisty, czynny udział w 

pokazie mody w dniu 12 marca 2017 na terenie Centrum, w godzinach 9:00-18:00. Nieobecność  

w podanych terminach jest jednoznaczna z rezygnacją z nagrody. 

Nagrody zostaną wydane zwycięzcom w postaci vouchera, w dniu 12 marca 2017 r. po okazaniu 

dowodu tożsamości oraz po potwierdzeniu prawdziwości danych. Zwycięzca podpisuje 

stosowny dokument poświadczający odbiór nagrody – protokół odbioru nagrody.  

http://www.plejada.com.pl/


 

 

 

§ 6 Komisja konkursowa 

 

1. Komisja Konkursowa I etapu Konkursu w dniach 9-11 marca 2017 składać się będzie z dwóch osób 

wskazanych przez Organizatora. 

2. W dniu 12 marca 2017 r. podczas II etapu Konkursu w skład Komisji Konkursowej wejdą Radek 

Pestka, Grzegorz Bloch oraz jedna osoba reprezentująca Organizatora. 

 

§ 7 Postępowanie reklamacyjne 

 

1. Postępowanie reklamacyjne będzie przeprowadzać Komisja Reklamacyjna składająca się dwóch osób 

wskazanych przez Organizatora. 

2. Każdemu Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji w czasie 

trwania konkursu, nie później jednak niż 14 dni od daty publicznego ogłoszenia wyników. Za datę 

wniesienia reklamacji uważa się datę stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację.  

2. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać dane personalne zgłaszającego (imię, nazwisko, adres wraz 

z kodem pocztowym reklamującego) oraz przyczynę reklamacji.  

3. Reklamacje należy kierować pisemnie na adres Organizatora: QRA PRODUCTION, ul. Chłodna 

48/104, 00-872 Warszawa.  

4. Osoba wnosząca reklamację zostanie powiadomiona o rozstrzygnięciu Komisji Konkursowej  

za pomocą listu poleconego przesłanego na dane wskazane w ust 2.  

5. Komisja Reklamacyjna rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie niniejszego 

Regulaminu.  

 

§ 8 Dane osobowe 

 

1. Administratorem danych osobowych przekazanych w Ankiecie zgłoszeniowej i w załącznikach  

do regulaminu jest Organizator, który dokonuje przetwarzania tych danych osobowych 

Uczestników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych 

osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.  

2. Dane osobowe Uczestnik podaje dobrowolnie wpisując je do Karty Castingowej  

i załączników do regulaminu.  

3. Uczestnik ma prawo wglądu do przetwarzanych danych osobowych w każdym czasie, jak również 

prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.  



4. Organizator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom 

upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z postanowieniami 

Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa polskiego.  

5. Organizator uprawniony jest do ujawniania i przekazywania danych osobowych wyłącznie w celu 

związanym z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu.  

6. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych  

przez Organizatora na potrzeby Konkursu zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych  

z dn.29.08.1997 r. oraz Regulaminem.  

7. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wykorzystania zdjęć i nagrań Uczestników 

Konkursu w publikacjach i/lub działaniach promocyjnych Organizatora, na co Uczestnik Konkursu 

wyraża zgodę. 

 

§ 9 Prawa autorskie 

 

1. W przypadku, gdy w związku z udziałem Uczestników Konkursu zdjęcia stworzone w czasie 

Wydarzenia z udziałem Uczestników Konkursu, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych, Uczestnicy Konkursu udzielają Organizatorowi  i Zleceniodawcy bezpłatnej, 

niewyłącznej licencji do Dzieła na zasadach  i w zakresie przewidzianym w niniejszym 

Regulaminie, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.  

2. Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie przez Organizatora i Zleceniodawcę w związku ze 

zdjęciami dokumentującymi wydarzenie swojego  wizerunku utrwalonego w każdym prawnie 

dopuszczalnym celu na wszystkich polach eksploatacji, w tym w polach wskazanych w pkt. 5 

poniżej oraz w polach eksploatacji wskazanych w pisemnym oświadczeniu o wyrażeniu zgody na 

wykorzystywanie wizerunku stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu. Za 

małoletniego Uczestnika Konkursu zgodę na korzystanie z wizerunku udziela pisemnie 

przedstawiciel ustawowy. 

3. Organizator ma prawo udzielania sublicencji. 

4. Udzielenie licencji następuje nieodpłatnie na każdym z pól eksploatacji określonych w pkt.5. 

5. Udzielenie licencji oraz wyrażenie zgody na wykorzystywanie wizerunku, o których mowa w pkt. 

1 i 2 następuje w szczególności na poniższych polach eksploatacji: 

a. rozpowszechnianie zdjęć oraz publikowanie w prasie, mediach elektronicznych, w szczególności w 

Internecie, broszurach, ulotkach, gazetach.  

b. korzystanie zdjęć w ramach reklamy lub promocji Organizatora lub przez Zleceniodawcę ST. 

MARTINS GALLERY SOSNOWIEC SP. Z O.O (w tym w szczególności wykorzystywanie w 

materiałach reklamowych, wydawanie i rozpowszechnianie jako materiałów reklamowych  itp.), 

niezależnie od formy materiałów reklamowych lub ich wielkości, techniki utrwalania oraz miejsca 

ekspozycji, jak również od ich ilości, nakładu, techniki sporządzania i sposobu dystrybucji; 



c. zapisywanie i odtwarzanie w pamięci komputerów lub przesłanie za pomocą sieci komputerowych 

(w tym w szczególności przy wykorzystaniu sieci Internet), umieszczanie lub wykorzystywanie w 

bazach danych; 

d. utrwalanie i zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką, w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, 

na taśmie magnetycznej, cyfrowo, lub inną znaną techniką; 

e. wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

f.  wprowadzenie do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej; 

g. publiczne wykonanie, używanie, wystawianie, wyświetlanie, odtworzenie oraz nadawanie i 

reemitowanie, a także publiczne udostępnianie zdjęć w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 

dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym. 

6. Uczestnik Konkursu będzie zobowiązany zawrzeć z Organizatorem i Zleceniodawcą umowę o 

udzielenie licencji na inne, niewymienione w pkt. 5 powyżej lub nowe pola eksploatacji  nieznane 

w momencie przeprowadzenia Konkursu, na żądanie Organizatora i Zleceniodawcy złożone w 

terminie jednego roku od dnia rozpoczęcia Konkursu. Warunki ww. licencji będą odpowiadać 

warunkom udzielenia licencji określonym w niniejszym regulaminie. W przypadku zamiaru zbycia 

praw majątkowych autorskich na ww. polach eksploatacji, Organizatorowi i Zleceniodawcy będzie 

przysługiwało prawo pierwszeństwa  w nabyciu praw do eksploatacji Utworów na 

niewymienionych w niniejszym regulaminie polach eksploatacji.  

7. Uczestnik udziela Organizatorowi i Zleceniodawcy nieodwołalnego zezwolenia na ustalanie, 

utrwalanie oraz korzystanie i rozporządzanie wszelkimi zdjęciami oraz udzielanie dalszych 

zezwoleń na korzystanie i rozporządzanie wyżej wymienionymi zdjęciami zależnymi, na wszelkich 

polach eksploatacji wymienionych w ust. 5 powyżej.  

8. Zgłoszenie i wzięcie udziału w Konkursie przez Uczestnika jest równoznaczne z nieodpłatnym 

przeniesieniem na Organizatora i Zleceniodawcę prawa do korzystania z wizerunku Uczestnika.  

 

 

§ 10 Postanowienia końcowe 

 

1. Regulamin niniejszego Konkursu jest do wglądu w siedzibie Organizatora, w Punkcie Obsługi 

Castingu, na stronie internetowej Centrum www.plejada.com.pl.   

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru bądź wykorzystania nagrody 

z przyczyn leżących po stronie Uczestnika Konkursu.  

3. Prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników określone są w niniejszym Regulaminie.  

4. Wszelkie spory związane z interpretacją niniejszego Regulaminu oraz z realizacją praw i 

obowiązków związanych z konkursem rozstrzygane będą w drodze postępowania 

reklamacyjnego opisanego w § 7 powyżej, a w przypadku braku rozstrzygnięcia przez sąd 

powszechny.  

http://www.plejada.com.pl/


 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu 

KARTA CASTINGOWA 

 

(Należy wypełnić wszystkie pola formularza. Prosimy wypełnić drukowanymi literami) 

Imię i nazwisko: ………………………………………………………… 

Adres: ……………………………………………………………………….. 

Adres e-mail: ……………………………………………………………… 

Numer tel. …………………………………………………………………. 

Data urodzenia: ………………………………………………………… 

Wzrost: ……………………………………………………………………… 

Waga: ………………………………………………………………………… 

Biust: …………………………………………………………………………. 

Talia: …………………………………………………………………………. 

Kolor włosów: …………………………………………………………... 

Kolor oczu: ………………………………………………………………… 

Rozmiar ubrań: …………………………………. 

Rozmiar butów: ……………………………….. 

Znaki szczególne – znamiona/tatuaże (proszę zakreślić właściwą odp.): Tak/Nie 

  

Oświadczam, że zapoznałam się z Regulaminem Konkursu i w pełni akceptuję jego postanowienia. 

Wysyłając niniejszą Kartę Castingową, swoje dane osobowe przekazuję dobrowolnie Organizatorowi 

na czas i w zakresie określonym w Regulaminie Konkursu. Nagroda Główna dla Zwycięskiej Pary 

Konkursu – voucher na profesjonalną sesję zdjęciową o wartości 2.500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset 

złotych 00/100) ufundowaną przez Organizatora oraz 2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) do 

wykorzystania na zakupy z lokalną stylistką Podatek od nagród w wysokości 277, 78 zł (słownie: 

dwieście siedemdziesiąt siedem złotych 78/100) pokrywa Organizator Konkursu.  Warunkiem 

otrzymania nagrody jest osobisty, czynny udział w pokazie mody w dniu 12 marca 2017, w godzinach 

9:00-18:00. Nieobecność  w podanych terminach jest jednoznaczna z rezygnacją z nagrody. 



 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu              

OŚWIADCZENIE 

 

 

Ja niżej podpisany/a ..................................................................................... legitymujący/a się 

     ( Nazwisko i imię) 

 

dowodem osobistym nr ……………………….……., numer pesel .................................................,        

     

 

zamieszkały/a ………………………………........................................................................................, 

      (adres zamieszkania) 

 

W związku  ze zgłoszeniem udziału w konkursie pod nazwą „MODA OD POKOLEŃ”  

 

oświadczam, iż: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie moich danych osobowych, wyłącznie w celu 

związanym z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu pod nazwą „MODA OD POKOLEŃ”, 

zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. 

Ponadto wyrażam zgodę na rozpowszechnianie mojego wizerunku w celu związanym z 

przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu pod nazwą „MODA OD POKOLEŃ”, jak również na 

innych polach eksploatacji określonych w regulaminie Konkursu „MODA OD POKOLEŃ”. 

Rozpowszechnianie mojego wizerunku, zgodnie z niniejszym oświadczeniem nie wiąże się z obowiązkiem 

zapłaty na moją rzecz ani jakiejkolwiek osoby trzeciej wynagrodzenia lub odszkodowania z tego tytułu 

       .................................................................... 

                (data i czytelny podpis) 

 



 

 

OŚWIADCZENIE PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO UCZESTNIKA KONKURSU 

imię i nazwisko uczestnika 

………………………………………………………………………………………………… 

data urodzenia uczestnika 

………………………………………………………………………………..………………… 

miejscowość zamieszkania uczestnika 

………………………………………………………………………………………………  

imię, nazwisko i telefon przedstawiciela ustawowego osoby niepełnoletniej 

.………………………………………………………………………………..…………….…  

seria i numer dowodu przedstawiciela ustawowego osoby niepełnoletniej 

………………………………………………………………………………..……………….…  

Jako przedstawiciel ustawowy wyżej wymienionej osoby niepełnoletniej, wyrażam zgodę na jej udział w 

Konkursie organizowanym przez Monika Julia Ledóchowska, ul. Chłodna 48 m 104; 00-872 Warszawa, 

prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą QRA PRODUCTION Monika Julia Ledóchowska, pod 

nazwą „MODA OD POKOLEŃ”  

 

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z treścią regulaminu Konkursu i w pełni akceptuję zapisy w 

nich zawarte. 

 …..……………………………..……………………………………………..………………… 

(Data i czytelny podpis przedstawiciela ustawowego) 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych 

z dnia 29 sierpnia 1997 r. zawartych w powyższym oświadczeniu . 

……..……………………………..……………………………………………..……………… 

(Data i czytelny podpis przedstawiciela ustawowego) 

 

Ponadto wyrażam zgodę na rozpowszechnianie wizerunku ____________________________w celu 

związanym z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu pod nazwą „MODA OD POKOLEŃ”, jak 

również na innych polach eksploatacji określonych w regulaminie Konkursu  „MODA OD POKOLEŃ”. 

 ……..……………………………..……………………………………………..……………… 

(Data i czytelny podpis przedstawiciela ustawowego) 


