REGULAMIN CASTINGU DO SPOTU REKLAMOWEGO

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Castingu do spotu reklamowego „Wyzwanie pączkożercy” (zwanego dalej
„Castingiem”) jest Piekarnia Familijna sp.j., Elżbieta Kowalczyk Witold Kowalczyk Kuźnica
Czeszycka 11, 56-320 Krośnice (KRS: 0000251745, NIP: 9161351695, REGON: 020182505)
(zwany dalej „Organizatorem”), który jest jednocześnie producentem ww. spotu reklamowego.
2. Casting organizowany jest w celu skompletowania obsady uczestników biorących udział
w spocie reklamowym.
3. Uczestnik to osoba odgrywająca proste lub nieco bardziej rozbudowane role lub w scenach
zbiorowych, bez dialogów.
4. Casting organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na zasadach określonych
w niniejszym regulaminie (zwanym dalej „Regulaminem”) i zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa polskiego.
5. Warunkiem udziału w Castingu jest zaakceptowanie zasad zawartych w niniejszym
Regulaminie, potwierdzone przyjęcia do wiadomości zasad wymienionych w Regulaminie jest
przystąpienie do castingu (zwaną dalej „Uczestnikiem”).
6. Casting nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez portal Facebook.com.
Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
7. Casting odbędzie się na portalu społecznościowym Facebook na oficjalnym fanpage’u
Organizatora pod nazwą Piekarnia Familijna (zwanym dalej „Fanpage”).
8. Casting rozpocznie się w dniu 12. lutego 2019 r. o godz. 16:00 i potrwa do 15 lutego 2019 r.
do godz. 21:00 na portalu społecznościowym Facebook na oficjalnym fanpage’u Organizatora.

§2
ZASADY UDZIAŁU W CASTINGU

1. Uczestnikiem Castingu mogą być osoby fizyczne, które w chwili dokonania Zgłoszenia
ukończyły 15. rok życia, mające stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej. W celu uniknięcia wątpliwości w wypadku osób niepełnoletnich lub osób
o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, na uczestnictwo w Castingu i na składania
przez uczestnika oświadczeń przewidzianych Regulaminem wymagana jest uprzednia zgoda
przedstawiciela ustawowego takiego uczestnika.
2. Osoby pragnące wziąć udział w Castingu, powinny dokonać w terminie, o którym mowa
w §1 regulaminu, Zgłoszenia do Castingu poprzez przesłanie wiadomości prywatnej na
oficjalnym fanpage Organizatora:
a. 5 zdań o sobie, imienia, numeru telefonu kontaktowego Uczestnika.
3. Każdy Uczestnik Castingu, który nie spełnia przewidzianych regulaminem wymogów
uprawniających go do uczestnictwa w Castingu lub naruszy postanowienia regulaminu,
może zostać wyłączony z Castingu.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji podanych przez Uczestnika danych,
w szczególności poprzez żądanie okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość i wiek
osoby biorącej udział w Castingu. Stwierdzenie niezgodności podanych danych może stanowić
podstawę do wyłączenia Uczestnika z Castingu.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości powstałe w wyniku
zakłóceń sieci teleinformatycznych, treści przesyłane w Zgłoszeniu, indywidualne
ustawienia urządzeń, za pomocą których Uczestnik wysyła Zgłoszenie oraz sposoby ich
konfiguracji, a także ustawienia występujące u operatorów sieci, za pośrednictwem których są
wysyłane Zgłoszenia.
6. Uczestnicy w całości pokryją wszelkie koszty i wydatki, jakie poniosą w związku
z udziałem w Castingu i nagraniu spotu reklamowego (takie jak np. dojazd na plan filmowy).
Organizator w szczególności nie pokrywa żadnych kosztów związanych ze
Zgłoszeniem bądź udziałem Uczestnika w tym kosztów przejazdów, zakwaterowania, ani
wyżywienia.
§3
PRZEBIEG CASTINGU

1. Casting internetowy rozpocznie się w dniu 12. lutego 2019 r. o godz. 16:00 i potrwa do 15
lutego 2019 r. do godz. 21:00.
2. Wybór kandydata/ów do roli w Castingu dokonuje jury powołana przez Organizatora składająca
się z przedstawicieli Organizatora („Komisja”). Decyzja Komisji Castingu jest ostateczna
i niepodważalna. Organizator i Komisja nie są zobowiązani do uzasadniania podjętych
przez siebie decyzji o odrzuceniu lub zakwalifikowaniu Uczestnika Castingu oraz
wyłonieniu kandydata/ów do roli w spocie reklamowym.
3. W celu uniknięcia wątpliwości Organizator nie gwarantuje Uczestnikowi możliwości
wykonania jakiejkolwiek roli, niezależnie od wytypowania Uczestnika w Castingu, co
Uczestnik niniejszym przyjmuje do wiadomości i potwierdza. Wyłonienie Uczestnika
w Castingu nie oznacza obowiązku Organizatora powierzenia temu Uczestnikowi roli.
Uczestnikowi z tytułu kwalifikacji do któregokolwiek Etapu Castingu tudzież jej braku, ani
z tytułu niepowierzenia roli, nie przysługują względem Organizatora jakiekolwiek roszczenia,
w tym w szczególności roszczenia odszkodowawcze.
4. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że stawienie się na przesłuchanie w ramach
Castingu jest dobrowolne, ale brak stawienia się przez danego Uczestnika stanowi dla
Organizatora podstawę do pominięcia danego Uczestnika w Castingu.
5. O ewentualnym zakwalifikowaniu do produkcji spotu reklamowego oraz o miejscu i terminie
odbycia nagrań Uczestnicy poinformowani zostaną przez Organizatora telefonicznie oraz drogą
poczty elektronicznej w wiadomości prywatnej do Uczestnika na od którego wysłane zostało
Zgłoszenie.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak odczytania wiadomości przez Uczestnika.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane w Zgłoszeniu.
8. W przypadkach wykrycia lub uzasadnionego podejrzenia działań lub zaniechań
Uczestnika niezgodnych z regulaminem, Uczestnik ten może zostać wykluczony z Castingu.
Organizator nie ma obowiązku informowania Uczestników o wykluczeniu z Castingu. Decyzja
o wykluczeniu jest ostateczna.

9. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż w wypadku wyłonienia go jako zwycięzcy
Castingu i podjęcia przez Organizatora decyzji o powierzeniu mu wykonania roli oraz
podjęcia się przez Uczestnika jej wykonania, rola taka zostanie wykonana na podstawie
odrębnej odpłatnej umowy zawartej na piśmie pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem.
W celu uniknięcia wątpliwości możliwość wykonania roli w Filmie jest
uwarunkowana podpisaniem wyżej wymienionej umowy przez taką osobę na warunkach
określonych przez Organizatora.

§4
PRAWA

1. Wraz z przystąpieniem do Castingu (rozumianym jako przesłanie Zgłoszenia na adres
Organizatora) Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej zgody na korzystanie z jego
wizerunku, głosu, zachowań, wypowiedzi oraz wszelkich ewentualnych artystycznych wykonań
i utworów utrwalonych w nagraniu przekazanym w Zgłoszeniu oraz w toku Castingu oraz nagraniu
spotu reklamowego po ewentualnym wyłonieniu osoby do dalszego postępowania (dalej łącznie:
„Wizerunek”) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dowolną techniką, wprowadzania do
pamięci komputera i sieci teleinformatycznych lub multimedialnych oraz publicznego
udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie
wybranym, wyłącznie w ramach użytku wewnętrznego Organizatora w celach związanych
z przeprowadzeniem Castingu i późniejszym nagraniem spotu reklamowego z prawem udzielania
dalszych zgód i zezwoleń na rzecz osób trzecich.
2. Uczestnik oświadcza, że Nagranie oraz Wizerunek są i będą wolne od jakichkolwiek wad prawnych
oraz że prawa Uczestnika do eksploatacji Nagrania w zakresie określonym regulaminem nie
podlegają jakimkolwiek ograniczeniom ani nie naruszają praw osób trzecich. O ile w wypadku
naruszenia przez Uczestnika powyższego oświadczenia osoba trzecia zgłosi roszczenia lub zarzuty
do Organizatora lub następców w jego prawach dotyczące wykorzystywania Wizerunku zgodnie
z regulaminem, Uczestnik podejmie niezbędne kroki dla ochrony Organizatora i takich następców
przed takimi roszczeniami lub zarzutami, zwolni Organizatora lub następców z odpowiedzialności
oraz pokryje wszelkie koszty powstałe z tego tytułu oraz szkody i odszkodowania wynikające
z takich roszczeń lub zarzutów.
3. Uczestnicy Castingu przyjmują do wiadomości i potwierdzają, iż z uwagi na cel udzielenia zgody,
o której mowa powyżej oraz na wartość promocyjną związaną z udziałem w Castingu, z tytułu
udzielania zgód i zezwoleń, o których mowa w regulaminie, Uczestnikom nie przysługuje
dodatkowe wynagrodzenie.

§5
DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w castingu jest Piekarnia Familijna Sp. J
E. Kowalczyk, W. Kowalczyk, 56-320 Krośnice, Kuźnica Czeszycka 11, NIP 9161351695.
2. Administrator danych, informuje iż podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu wzięcia
udziału w castingu.

3. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres niezbędny do prawidłowego
przeprowadzenia castingu, a także zgodnie z innymi/powiązanymi przepisami prawa.
4. W przypadku zapytań lub wątpliwości związanych z bezpieczeństwem danych prosimy o kontakt z
nami.
Z inspektorem ochrony danych mogą się Państwo skontaktować pod adresem e-mail:
ochronadanych@piekarniafamilijna.pl
5. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych - ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
6. Dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów
prawa.
7. Ponadto mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uznają Państwo iż
przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

§6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W celu uniknięcia wątpliwości niniejszy Casting nie jest konkursem w rozumieniu przepisów
Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r., ani nie stanowi gry losowej, loterii fantowej, zakładu
wzajemnego ani loterii promocyjnej, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie
losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Castingu lub zmiany postanowień niniejszego
regulaminu (w tym zmiany terminów, o których mowa w § 3.1 regulaminu) z ważnych powodów
organizacyjnych, w tym w szczególności do zawieszenia, przerwania, przedłużenia lub odwołania
Castingu, organizacji w wybranym przez siebie miejscu i czasie, dodatkowego etapu Castingu, nie
przewidzianego w niniejszym regulaminie, zmiany miejsca i czasu Castingu. W przypadku
zaistnienia sytuacji, o której mowa powyżej Organizator poda taką informację do publicznej
wiadomości na Stronie WWW.
3. Spory odnoszące się do i wynikające z Castingu będą rozwiązywane przez Organizatora.
Wszelkie decyzje Organizatora będą wiążące i ostateczne.
4. Organizator nie odpowiada za naruszenie praw osób trzecich powstałe w związku z korzystaniem
z nadesłanych zgłoszeń, chyba że naruszenie praw jest zawinione przez Organizatora.
5. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia castingu, Uczestnicy winni zgłaszać na
piśmie lub na adres e-mail marketing@piekarniafamilijna.pl w czasie trwania castingu, jednak nie
później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia castingu. Pisemna reklamacja powinna zawierać
imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem „casting”,
Piekarnia Familijna, Kuźnica Czeszycka 11, 56-320 Krośnice. Nadanie listu poleconego w urzędzie
pocztowym w okresie wskazanym w ust. 1 jest równoznaczne z wniesieniem reklamacji w terminie.
6. Regulamin castingu dostępny będzie na stronie internetowej www.familijna.pl oraz na fanpage
Organizatora.
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego.

