
Akcja „Odkryj siebie na nowo – 
Modowa przygoda dla Panów” 

REGULAMIN 

§1  Postanowienia ogólne 
1. Organizatorem Akcji „Odkryj siebie na nowo – Modowa Przygoda dla Panów” (zwanej dalej 

Akcją lub Konkursem) jest spółka NAREV INWESTYCJE SP. Z O. O., ul. Inwalidów 
Wojennych 23/3, 07-410 w Ostrołęce, będąca właścicielem Galerii Bursztynowej, zwana 
dalej Organizatorem.


2. W imieniu Organizatora akcję „Odkryj siebie na nowo” prowadzi stylistka Agata Bałdyga - 
Doradca Stylu, która koordynuje wszystkie działania w zakresie wyboru uczestników, 
doboru stylizacji.


3. Na uczestnikach akcji zostaną przeprowadzone usługi z zakresu: stylizacji fryzur, stylizacji 
ubioru.


4. Laureat ma obowiązek uczestniczyć w sesji fotograficznej oraz nagraniu relacji z 
wydarzenia [wideo].


5. Informacje o Akcji ogłoszone będą w środkach masowego przekazu oraz na stronie 
www.bursztynowa.pl i na facebook.com/galeriabursztynowa.


6. Akcja rozpoczyna się w dniu 30.09.2017 r. wraz z rozpoczęciem przyjmowania zgłoszeń, a 
kończy się wraz z ogłoszeniem wyników głosowania - 30.10.2017 r. 
[Patrz -> §3 Proces kwalifikacyjny (casting) > 4. Etap IV – Głosowanie]


7. Realizacja Akcji z wyłonionymi uczestnikami odbywać się będzie w Ostrołęce w Galerii 
Bursztynowej wg harmonogramu, który zostanie ustalony z ekspertami biorącymi udział w 
Akcji oraz poprzez kanały promocyjne Galerii Bursztynowej (strona internetowa, profil na 
Facebooku, Instagramie, a także w środkach masowego przekazu [radio, internetowe 
serwisy informacyjne itp.]). 


§2  Uczestnicy 
1. O udział w Akcji mogą ubiegać się mężczyźni i chłopcy w wieku od 10 do 50 lat, którzy 

spełnią warunki uczestnictwa w Akcji określone w niniejszym Regulaminie.

2. Osoba biorąca udział w Akcji wyraża niniejszym nieodpłatnie zgodę bądź zgodę opiekuna 

prawnego na publikację wszelkich materiałów (zawierające m.in. wizerunek, głos, imię i 
nazwisko, miejsce zamieszkania [tylko miejscowość], wypowiedzi, itp.).


3. Na powyższą okoliczność Uczestnicy Akcji otrzymają do podpisu stosowne oświadczenia.


§3  Proces kwalifikacyjny (casting) 
Aby wziąć udział w Akcji, kandydaci na Uczestników zobowiązani są pomyślnie przejść etap 
rekrutacji.


1. Etap I – Zgłoszenie

a) W celu rozpoczęcia procesu rekrutacji, kandydaci na Uczestników zobowiązani są 

wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej bursztynowa.pl, w 
terminie od 30 września do 6 października 2017 r.


b) Do udziału w Akcji mogą się zgłosić osoby dorosłe do 50 lat. Zgłoszenia dzieci w wieku 
10-17 lat mogą wykonać jedynie prawni opiekunowie.


http://www.bursztynowa.pl
http://facebook.com/galeriabursztynowa


c) Do udziału w akcji zakwalifikowane zostaną najciekawsze wg Organizatora zgłoszenia.

d) Zgłoszenia niepełne, niepoprawne lub zawierające słowa obraźliwe, traktowane będą 

jako zgłoszenia niepoprawne i będę odrzucane.

2. Etap II – Rozmowa kwalifikacyjna


A. Etap II odbędzie się około 10 października. Osoby zakwalifikowane zostaną wcześniej 
powiadomieni mailowo i telefonicznie. W II etapie kandydaci na Uczestników na 
wstępie zobowiązani będą wypełnić i podpisać niezbędne dokumenty, w tym:

- Dane tj.: imię i nazwisko, wiek, miasto zamieszkania i kontakt telefoniczny.

- Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem Akcji.

- Oświadczenie zezwalające na nieodpłatne wykorzystywanie wizerunku na potrzeby 

Akcji oraz promocji i reklamy Akcji.

- Zgodę na zmianę wizerunku (w tym zmianę koloru i długości włosów) na potrzeby 

Akcji.

B. Kandydaci na Uczestników zobowiązani są stawić się na rozmowę kwalifikacyjną w 

miejscu i czasie wyznaczonym przez Organizatora.

C. Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w obecności komisji kwalifikacyjnej powołanej 

przez Organizatora i polegać będzie na prezentacji kandydatów na Uczestników oraz 
sprawdzaniu predyspozycji kandydatów na Uczestników do udziału w Akcji. 
Organizator będzie brał pod uwagę stosunek kandydatów do mody i wizerunku oraz 
sposób prezentacji.


D. Organizator nie zwraca kosztów przejazdu i zakwaterowania (w tym wyżywienia) 
kandydatów na Uczestników. Osoby biorące udział w Akcji ponoszą wszelkie koszty 
związane z udziałem we własnym zakresie.


3. Etap III – Przygotowanie do sesji zdjęciowej 
a) Spośród Uczestników, którzy pomyślnie przejdą II etap rekrutacji, Organizator wybierze 

6 uczestników.

b) Uczestnicy Akcji, wezmą udział w sesji zdjęciowej w stylizacjach przygotowanych 

przez Agatę Bałdygę, właścicielkę marki Doradca Stylu.

c) Z każdym Uczestnikiem zostanie przeprowadzony krótki wywiad na temat jego 

nowego wizerunku.

d) Sesja zdjęciowa odbędzie się jednego dnia, nie wcześniej niż 16 października i nie 

później niż 20 października br.. Organizator zastrzega prawo zmiany terminu o czym 
poinformuje Uczestników Akcji najpóźniej podczas etapu II – rozmowy kwalifikacyjnej.


4. Etap IV – Głosowanie 
a) Najlepsze zdjęcie wybiorą internauci poprzez głosowanie na portalu Facebook – 

oficjalnym profilu Galerii Bursztynowej 
https://www.facebook.com/GaleriaBursztynowa/.


b) W przyznawaniu punktów będą brane pod uwagę: liczba polubień, udostępnień oraz 
komentarzy. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia komentarzy obraźliwych.


c) Organizator będzie brał pod uwagę zaangażowanie tylko osób z oficjalnymi profilami 
na portalu Facebook. Jedna osoba może zagłosować na dowolnie wybraną ilość 
zdjęć, ale na każde z nich może dać maksymalnie 3 punkty – 1 punkt za polubienie 
zdjęcia, 2 punkty za udostępnienie zdjęcia. Pod uwagę będą brane udostępnienia 
bezpośrednio z facebookowego profilu galerii.


d) Korzystanie z aplikacji i innych urządzeń, które sztucznie generują lajki i udostępnienia 
jest zabronione.


5. Decyzję o dopuszczeniu kandydatów do udziału w każdym kolejnym Etapie lub do udziału 
w Akcji podejmuje wyłącznie Organizator biorąc pod uwagę opinię Komisji. Organizator 
poinformuje wyłącznie osoby zakwalifikowane do wzięcia udziału w Akcji. Organizator nie 
odpowiada za niemożliwość przekazania informacji, o których mowa powyżej z przyczyn 

https://www.facebook.com/GaleriaBursztynowa/


leżących po stronie Uczestników. Nieobecność Uczestnika w terminie wskazanym przez 
Organizatora powoduje, że traci on prawo do ubiegania się o ponowne uczestnictwo, bez 
względu na przyczynę nieobecności.


§4 Nagrody 
1. Każdy z Uczestników otrzyma upominki od partnerów akcji. Zwycięzcy w dwóch 

kategoriach: 10-16 lat oraz powyżej 16, którzy zdobędą najwięcej punktów podczas 
głosowania na facebooku dodatkowo otrzymają bony podarunkowe do zrealizowania w 
wybranych sklepach partnerów akcji na łączną kwotę 500 zł.


2. Uczestnicy Akcji nie mają prawa do scedowania nagrody na inną osobę. Uczestnikom nie 
przysługuje prawo do żądania wymiany nagrody na inną lub wypłaty ekwiwalentu 
pieniężnego nagrody.


§5 Przebieg realizacji Akcji 
1. Uczestnicy Akcji pod kierunkiem i przy udziale zawodowych stylistów, makijażystów, 

fryzjerów zmieniają swój wizerunek (fryzura, styl ubierania się). Fachowcy podczas 
konsultacji ordynują Uczestnikom odpowiednie dla nich usługi z zakresu fryzjerstwa i 
przeprowadzą je samodzielnie. Stylista dobiera odpowiednio pasujące stroje, które 
pomogą zmienić wizerunek.


2. Uczestnicy są zobowiązani stawić się w każdorazowo na własny koszt w miejscu i czasie 
wskazanym przez Organizatora.


3. Uczestnicy mogą zostać poproszeni o udzielenie wywiadu dla prasy, telewizji i radia, w 
celu opowiedzenia o wrażeniach i przebiegu trwania samej akcji.


4. Organizator rozpatruje wszelkie reklamacje Uczestników, związane z udziałem w Akcji.

5. Reklamacje mogą być zgłaszane przez Uczestniczki na piśmie, wyłącznie w trakcie 

trwania Akcji. Reklamacja będzie rozpatrywana w terminie 14 dni od dnia otrzymania 
reklamacji (decyduje data wpłynięcia pisma).


§6 Postanowienia końcowe 
1. Organizatorowi przysługuje prawo zmiany niniejszego Regulaminu lub zmiany 

harmonogramu Akcji o czym Organizator powiadomi Uczestników najpóźniej w dniu ich 
ogłoszenia. O każdej zmianie Organizator poinformuje na stronie internetowej Akcji 
(bursztynowa.pl).


2. Organizator nie odpowiada w żaden sposób za niemożność wzięcia udziału w Akcji w 
określonym Regulaminem terminie.


3. Uczestnicy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym 
Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie 
zdyskwalifikowani, o czym każdorazowo będzie decydować Organizator.


4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za stan zdrowia Uczestników. Uczestnik ma 
świadomość ewentualnych obciążeń tak jak w sferze zdrowia fizycznego, jak i 
psychicznego związanych z udziałem w Akcji i przyjmuje na siebie wszelkie skutki 
wynikające z poddania się takim obciążeniom.


5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności m.in. za: 

a) szkody powstałe na skutek wykonania nieprawidłowego zgłoszenia do Akcji, 

b) problemy w funkcjonowaniu Akcji, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których 

Organizator nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w 
szczególności jeśli wynikają one ze zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej,




c) usługi telekomunikacyjne, pocztowe lub kurierskie, z których korzystać będą 
Uczestnicy Akcji,


d) zgłaszanie się do Akcji w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem lub bez 
zapoznania się z zasadami Regulaminu, w tym również wynikające z niewłaściwego 
jego zrozumienia.


6. Regulamin Akcji znajduje się do wglądu w siedzibie Organizatora (Biuro Dyrekcji) oraz na 
stronie internetowej bursztynowa.pl.


7. Organizator zastrzega sobie prawo fotografowania i filmowania Uczestników w trakcie 
Akcji oraz wykorzystywania powstałych zdjęć i filmów w związku z Akcją, a także w celach 
promocyjnych Akcji i jej partnerów.


8. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą 
odpowiednie przepisy prawa polskiego.


9. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania zaplanowanej akcji lub jej części ze 
względu na okoliczności zewnętrzne.


10. Regulamin wchodzi w życie z dniem 30.09.2017 r.

11. KONIEC.


Partnerzy: 


