REGULAMIN CASTINGU
„Zostań Twarzą Tour de Pologne 2019 – Reprezentuj Jaworzno”
§1
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Castingu pn: „Zostań Twarzą Tour de Pologne 2019 – Reprezentuj Jaworzno”,
zwanego dalej „Castingiem” jest Miejskie Centrum Kultury i Sportu z siedzibą przy
ul. Krakowskiej 8, 43-600 Jaworzno, działającym na podstawie wpisu do Rejestru Instytucji
Kultury prowadzonego przez Urząd Miasta Jaworzna pod nr 3; REGON 276709799; NIP 63217-89-678, zwane dalej „Organizatorem”.
2. Informacje na temat Castingu oraz regulamin Castingu dostępne są w siedzibie Organizatora
oraz na stronie internetowej www.mckis.jaw.pl.
3. Casting jest organizowany na zasadach określonych niniejszym Regulaminem, zwanym dalej
„Regulaminem” i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
4. Casting odbywa się na terenie miasta Jaworzna.
5. Uczestnikiem Castingu, zwanym dalej „Uczestnikiem”, może być wyłącznie osoba, która
oprócz innych warunków wskazanych w Regulaminie, spełnia łącznie poniższe kryteria:
a) jest osobą fizyczną płci żeńskiej, mającą miejsce zamieszkania na terenie Jaworzna,
b) jest osobą pełnoletnią, w wieku 18-29 lat, posiadającą pełną zdolność do czynności
prawnych, mającą minimum 170 cm wzrostu.
6. Celem Castingu jest wyłonienie jednej Laureatki, która będzie miała możliwość
reprezentowania miasta Jaworzna, jako hostessa, podczas 76. Tour de Pologne, na odcinku
Jaworzno-Kocierz, w dniu 6 sierpnia 2019 r.
7. Do obowiązków Laureatki będzie należało w szczególności: zadbanie o swój odpowiedni
wygląd – strój, makijaż, fryzura – zgodny z takim, jaki prezentują hostessy Tour de Pologne,
udział w sesjach fotograficznych i wywiadach prasowych oraz godne reprezentowanie
Jaworzna podczas trwania całej imprezy na jaworznickim Rynku 6 sierpnia 2019 r.
8. Pożądany wygląd, o którym mowa powyżej, zostanie przedstawiony i omówiony
szczegółowo podczas finałowego etapu Castingu.
9. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem Castingu oraz wyłonienie jego Laureata będzie
powierzone Komisji Castingowej, powołanej przez Organizatora.
§2
Zasady i przebieg Castingu
1. Udział w Castingu jest bezpłatny. Zgłaszające się Uczestniczki oraz wyłoniona Laureatka nie
ponoszą żadnych związanych z Castingiem kosztów, z zastrzeżeniem §3 ust. 11.
2. Zgłoszenie do Castingu następuje poprzez przesłanie, w terminie od 10 do 23 lipca 2019 r.,
na adres e-mail: casting@mckis.jaw.pl lub dostarczenie do siedziby organizatora
następujących dokumentów i materiałów:
a) formularza zgłoszeniowego (Załącznik nr 1);
b) oświadczenia zawierającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w tym
w szczególności na rozpowszechnianie wizerunku (Załącznik nr 2);
c) trzech zdjęć: jedno powinno zawierać zbliżenie twarzy, a dwa pozostałe przedstawić
sylwetkę Uczestniczki. Zdjęcia w wersji elektronicznej na dłuższym boku powinny mieć
rozmiar co najmniej 1500 px i powinny być zapisane w formacie .jpg. Rozmiar
pojedynczego pliku nie powinien przekraczać 3 Mb. Przy składaniu materiałów
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w siedzibie organizatora zdjęcia powinny być dostarczone na płycie CD/DVD lub w wersji
papierowej - wydrukowane w rozmiarze 20x30 cm.
Dokumenty, o których mowa powyżej powinny być wypełnione pismem drukowanym oraz
czytelnie podpisane.
Spośród przesłanych w terminie zgłoszeń Komisja Castingowa wybierze od 1 do 5
Uczestniczek, które zostaną zaproszone, drogą telefoniczną lub/i mailową, do siedziby
Organizatora na mini-sesje zdjęciową oraz nagranie filmowe, będące finałowym etapem
Castingu.
Finałowy etap Castingu odbędzie się w czwartek - 25 lipca 2019 r., w godzinach 10.0014.00, na Stadionie Miejskim „Victoria” przy ul. Krakowskiej 8 w Jaworznie.
Komisja Castingowa, mając na uwadze poziom i jakość autoprezentacji oraz walory
estetyczne i artystyczne zdjęć i nagrań powstałych podczas finałowego etapu Castingu,
dokona wyboru jednej Uczestniczki, która zostanie Laureatem Castingu (zwanym
dalej ,,Laureatem”).
Decyzje Komisji Castingowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
Informacja o wyborze Laureata, opublikowana zostanie na stronie www.mckis.jaw.pl
oraz w mediach społecznościowych Organizatora, najpóźniej 26 lipca 2019 r.
§3
Nagrody

1. Nagrodą w Castingu jest świadczenie pieniężne o wartości 500 zł, sesja zdjęciowa oraz
prawo do reprezentowania miasta Jaworzna, w charakterze hostessy, w dniu 6 sierpnia
2019 r., podczas 76. Tour de Pologne, na odcinku Jaworzno-Kocierz.
2. Organizator lub ewentualni Partnerzy Castingu mogą przyznać Laureatowi także nagrody
dodatkowe.
3. Nagrody nie podlegają zamianie na inne lub na równowartość pieniężną.
4. Laureat nie może przenieść praw do przyznanej mu Nagrody na osoby trzecie.
5. O przyznaniu nagrody Laureat zostanie powiadomiony telefonicznie lub/i e-mailowo,
w ciągu trzech dni od daty rozstrzygnięcia Castingu. Organizator poinformuje jednocześnie
Laureata szczegółowo o sposobie realizacji prawa do Nagrody, w zakresie zadań związanych
z byciem hostessą Tour de Pologne.
6. Laureat zobowiązany jest potwierdzić zamiar realizacji prawa do Nagrody i chęć jej
otrzymania w ciągu trzech dni roboczych, od daty otrzymania ww. wiadomości.
7. W przypadku odstąpienia przez Laureata od zamiaru realizacji prawa do Nagrody lub/i
niespełnienia postanowień Regulaminu, Laureat utraci prawo do otrzymania Nagrody, zaś
Komisja Castingowa przekaże Nagrodę Uczestnikowi, którego zgłoszenie oceniła najwyżej
jako następne w kolejności.
8. Laureat Castingu otrzymuje świadczenie pieniężne, o którym mowa w §3 ust. 1
pomniejszone o wartość należności publicznoprawnych (podatków), jakie Organizator
pobiera od Laureata Castingu i odprowadza do właściwego Urzędu Skarbowego.
9. Organizator wyda Laureatowi świadczenie pieniężne w terminie 14 dni, od dnia wywiązania
się przez Laureata z zadań reprezentatywnych i funkcji hostessy podczas 76. Tour
de Pologne, na odcinku Jaworzno-Kocierz – 6 sierpnia 2019 r.
10. Termin i zakres sesji zdjęciowej, o której mowa w §3 ust. 1, będzie indywidualnie ustalony
pomiędzy Laureatem Castingu a fotografem wskazanym przez Organizatora.
11. Laureat traci prawo do Nagrody, bez prawa do jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec
Organizatora, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub
nieprawdziwe.

12. Laureat traci prawo do świadczenia pieniężnego oraz sesji zdjęciowej, o których mowa w §3
ust. 1, bez prawa do jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec Organizatora, jeżeli odstąpi
lub nie wywiąże się z zadań reprezentatywnych i funkcji hostessy podczas 76. Tour
de Pologne, na odcinku Jaworzno-Kocierz – 6 sierpnia 2019 r.
13. Odstąpienie Laureata od prawa do Nagrody później niż 3 sierpnia 2019 r., po wcześniejszym
potwierdzeniu zamiaru jego realizacji, może spowodować obciążenie Laureata kosztami
związanymi z przygotowaniem i realizacją Castingu.
§5
Postanowienia końcowe
1. Warunkiem udziału w Castingu i odebrania Nagrody jest podanie w formularzu
zgłoszeniowym pełnych i prawdziwych danych osobowych.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie
danych służących do kontaktu i identyfikacji Uczestnika oraz za wszelkie niezgłoszone
Organizatorowi zmiany tych danych.
3. Nie spełnienie któregokolwiek z warunków niniejszego Regulaminu powoduje
automatyczną dyskwalifikację Uczestnika z Castingu.
4. Dokonując zgłoszenia swego udziału w Castingu, Uczestnik powinien zapoznać się
z warunkami uczestniczenia w Castingu, wskazanymi w Regulaminie i w przypadku
negatywnej weryfikacji (brak spełnienia któregokolwiek ze wskazanych warunków,
względnie spełnienie warunku wykluczającego udział w Castingu) Uczestnik powinien
odstąpić od zgłoszenia swej osoby do udziału w Castingu. Brak spełnienia warunków
uczestnictwa w Castingu dyskwalifikuje Uczestnika, który dokonał zgłoszenia wbrew
postanowieniom Regulaminu.
5. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator.
6. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające
prawidłowe przeprowadzenie Castingu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie
mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły
wyższej.
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), powszechnie
nazywanym RODO, informujemy, że:
1. Administratorem Danych Osobowych jest Miejskie
z siedzibą w Jaworznie (43-600) przy ulicy Krakowskiej 8.
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2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem e-mail:
iod@gmainvest.pl i/lub pocztą tradycyjną na adres Administratora z dopiskiem „IOD".
3. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Castingu. Odmowa
podania danych skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w Castingu.
4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia
Castingu, to jest w celu weryfikacji Uczestnika Castingu, rozstrzygnięcia Castingu, wydania
Nagrody Laureatowi Castingu i publicznego podania imienia i nazwiska oraz wizerunku

Uczestników Castingu, a także uregulowania ewentualnych zobowiązań podatkowych; w
oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE.
5. Odbiorcami danych mogą być podmioty uprawnione do tego na mocy przepisów prawa
oraz firmy wspierające w działalności MCKIS, z którymi została zawarta umowa powierzenia
przetwarzania danych zgodnie z art. 28 Rozporządzenia 2016/679.
6. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do rozliczenia Castingu, jednak nie dłużej
niż 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym zostały pozyskane.
7. Uczestnik ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych,
sprostowania, ograniczenia przetwarzania (jeżeli żądanie to okaże się zasadne) oraz do
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna,
że dane przetwarzane są niezgodnie z obowiązującym prawem.

Załącznik nr 1

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO CASTINGU PN.:
„Zostań Twarzą Tour de Pologne 2019 – Reprezentuj Jaworzno”

Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………………….
Numer telefonu …………………………………………………………………………….…………
Adres e-mail ………………………………………………………………………………………….
Data urodzenia ……………………………………………………………………………………….
Profil na Instagramie ……………………………………………………………………………..….
Wzrost ……………

Waga ……………

Wymiary ……..….. /……..….. /……..…...

Kilka słów o sobie, zainteresowania, umiejętności itp.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Oświadczam, że zapoznałam się z Regulaminem Castingu pn. „Zostań Twarzą Tour de Pologne 2019
– Reprezentuj Jaworzno” i akceptuję go w całości.

…………………….…

…..……………………………………………

(data)

(czytelny podpis)

Załącznik nr 2

Oświadczenie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejskie Centrum Kultury
i Sportu w Jaworznie, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 8, 43-600 Jaworzno, w celu realizacji
Castingu "Zostań Twarzą Tour de Pologne 2019 – Reprezentuj Jaworzno".

TAK

NIE

Wyrażam zgodę na wykorzystanie podanego przeze mnie adresu e-mail lub/i numeru telefonu
komórkowego, przez Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie, z siedzibą przy
ul. Krakowskiej 8, 43-600 Jaworzno, w celu kontaktu we wszystkich sprawach związanych
z Castingiem, a w szczególności powiadomienia mnie o wynikach Castingu.

TAK

NIE

Wyrażam zgodę na publikację mojego imienia i nazwiska oraz wizerunku, w tym mediach
i w Internecie, przez Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie, z siedzibą przy
ul. Krakowskiej 8, 43-600 Jaworzno, w celach promocyjnych i marketingowych, związanych
z Castingiem i wydarzeniami związanymi z organizacją w Jaworznie etapu Tour de Pologne.

TAK

NIE

…………………….…

…..……………………………………………

(data)

(czytelny podpis)

