REGULAMIN CASTINGU „Stalowe Podprowadzające 2019”
(dalej zwany „Regulaminem”)
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

Organizatorem Castingu „Stalowe Podprowadzające 2018” zwanego dalej „Castingiem” i administratorem
danych osobowych uczestników jest Klub Sportowy Stal Gorzów z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim,
ul. Kwiatowa 55, 66-400 Gorzów Wielkopolski, zwany dalej „Organizatorem”. Wszelkie dane osób zgłoszonych
do Castingu będą przechowywane w siedzibie organizatora zabezpieczone hasłem.

2.

Casting podzielony został na cztery etapy. Szczegółowy terminarz w załączniku nr 1 do regulaminu.

3.

Zgłoszenia przysłane po terminie wskazanym w regulaminie, tj. 31 grudnia 2018 r. 23:59 nie upoważniają do
wzięcia udziału w castingu. Przesłanie zgłoszenia równoznaczne jest ze zgodą na przetwarzanie danych
osobowych w celach konkursowych.

4.

Casting prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5.

Informacja o castingu będzie dostępna na stronie fanpage Stal Gorzów na portalu społecznościowym
Facebook, https://www.facebook.com/StalGorzow1947 oraz na stronie http://www.stalgorzow.pl
§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W CASTINGU

1.

Udział w Castingu jest dobrowolny. W Castingu mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie. Z udziału w Castingu
wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz najbliżsi członkowie ich rodzin.

2.

Warunkiem wzięcia udziału w Castingu jest wysłanie poprawnie wypełnionego kwestionariusza na adres
m.sosnowski@stalgorzow.pl dołączając dwa zdjęcia: twarzy i całej sylwetki W Castingu uwzględniane będą
jedynie zgłoszenia kompletne. Każdy uczestnik może wysłać Zgłoszenie do Castingu tylko raz. O momencie
przesłania Zgłoszenia decyduje data i godzina otrzymania Zgłoszenia w mailu.

3.

Udział w Castingu i podanie związanych z tym danych, w tym danych osobowych, jest dobrowolne.

4.

Wszelkie pytania i wątpliwości odnośnie prawidłowej treści Zgłoszenia, a także problemów z przyjęciem
Zgłoszenia Uczestnik może kierować na adres: m.sosnowski@stalgorzow.pl

5.

Wszelkie nieuczciwe w odczuciu organizatora praktyki na etapie głosowania będą karane dyskwalifikacją.
§3. NAGRODY
Wyłonione kandydatki, które przejdą do drugiego etapu, otrzyma upominki od Partnera Castingu firmy Silcare.
Dziewczyny, które przejdą do trzeciego etapu otrzyma miesięczny karnet na siłownię od Partnera Castingu
siłowni Fabryka Formy w Gorzowie Wielkopolskim.
§ 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.

Biorąc udział w Castingu Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na udział w Castingu na zasadach określonych
w niniejszym Regulaminie.

2.

Treść niniejszego Regulaminu będzie dostępna w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej
Organizatora. Podstawowe informacje o Castingu i jego zasadach zawarte będą w materiałach promocyjnych
rozpowszechnianych przez Organizatora w związku z Castingiem.

3.

W przypadku korespondencji o zachowaniu terminu decyduje data nadania. W sprawach nieuregulowanych
niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Załącznik nr 1. do REGULAMIN CASTINGU „Stalowe Podprowadzające 2019”

TERMINARZ CASTINGU
STALOWE PODPROWADZAJĄCE 2019
ETAP PIERWSZY CASTINGU 2019
18 – 31 grudnia 2018 PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ DO CASTINGU
7 stycznia 2019 OGŁOSZENIE KANDYDATEK ZAKWALIFIKOWANYCH DO DRUGIEGO ETAPU
ETAP DRUGI CASTINGU 2019 – PARTNER ETAPU: SILCARE
11/12 stycznia 2019 SEJSA ZDJĘCIOWA W SKLEPIE KLUBOWYM (15 kandydatek*)
15 – 27 stycznia 2019 GŁOSOWANIE INTERNETOWE W DRUGIM ETAPIE CASTINGU
28 stycznia 2019 OGŁOSZENIE KANDYDATEK ZAKWALIFIKOWANYCH DO TRZECIEGO ETAPU
ETAP TRZECI CASTINGU 2019 – PARTNER ETAPU: FABRYKA FORMU
1/2 lutego 2019 SESJA ZDJĘCIOWA NA SIŁOWANI / FABRYKA FARMY (10 kandydatek*)
5 – 17 lutego 2019 GŁOSOWANIE INTERNETOWE W TRZECIM ETAPIE CASTINGU
ETAP CZWARTY CASTINGU – FINAŁ
Do końca lutego – OGŁOSZENIE WYNIKÓW (min. 5 kandydatek*).
Ogłoszenie wyników na podstawie głosowania Internetowego i komisji castingowej.

*organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ilości uczestniczek danego etapu przez cały czas trwania castingu.

