
 „Casting i Pokaz mody dziecięcej” 
 
REGULAMIN 
 
Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem Akcji „Casting i Pokaz mody dziecięcej” (zwanej dalej Akcją 
lub Konkursem) jest spółka BTN Sp. Z O. O. SP. K.,ul. Inwalidów Wojennych 
23/3, 07-410 w Ostrołęce, będąca właścicielem Galerii Bursztynowej, zwana dalej 
Organizatorem. 
2. Akcja „Casting i Pokaz mody dziecięcej”będzie składała się na trzy etapy.    
3. Na uczestnikach akcji mogą zostać przeprowadzone usługi z zakresu: 
stylizacji fryzur, makijażu artystycznego, stylizacji ubioru. 
4. Laureat ma obowiązek uczestniczyć w sesji fotograficznej oraz nagraniu 
relacji z wydarzeń – Casting 10 maja 2019 oraz Bursztynowy Dzień Dziecka,  
w tym pokaz mody 1 czerwca 2019 [wideo, foto].   
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 10.05.2019 r. i kończy 1.06.2019 r.  
7. Realizacja Akcji z wyłonionymi uczestnikami odbywać się będzie w Ostrołęce 
na terenie Galerii Bursztynowej wg harmonogramu, który zostanie ustalony   
z ekspertami biorącymi udział w Akcji oraz poprzez kanały promocyjne Galerii 
Bursztynowej [strona internetowa, profil na Facebooku i Instagramie, a także  
w środkach masowego przekazu [radio, internetowe serwisy informacyjne itp.].   

 
Uczestnicy: 

1. O udział w Akcji mogą ubiegać się rodzice/prawni opiekunowie dzieci w wieku 
1-15 lat, które spełnią warunki uczestnictwa w Akcji określone w niniejszym 
Regulaminie.  

2. Pełnoprawny opiekun dziecka biorącego udział w Akcji wyraża niniejszym 
nieodpłatnie i nieodwołalnie zgodę na publikację wszelkich materiałów 
reklamowych (zawierające m.in. wizerunek dziecka, głos, imię, miejsce 
zamieszkania [tylko miejscowość], wypowiedzi, itp.)  

3. Na powyższą okoliczność opiekunowie dzieci otrzymają do podpisu stosowne 
oświadczenia.  

 
Proces kwalifikacyjny (casting) 
Aby wziąć udział w Akcji, kandydaci na Uczestników zobowiązani są pomyślnie 
przejść poszczególne etapy rekrutacji. 
1.    Etap I – Zgłoszenie: 
a)   W celu rozpoczęcia procesu rekrutacji, opiekun dziecka zobowiązany jest 
wypełnić i podpisać stosowne dokumenty oraz zapoznać się z regulaminem akcji. 
Dokumenty dostępne będą u prowadzących casting, który odbędzie się 10 maja br., 
w godzinach 14.00 – 20.00, w Galerii Bursztynowej przy sklepie Big Star. Opiekun 
prawny zobowiązany jest do wypełnienia, podpisania oraz przekazania 
organizatorowi niezbędnych dokumentów, w tym: 
• Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem Akcji. 
• Oświadczenie zezwalające na nieodpłatne wykorzystywanie wizerunku 

dziecka. 
• Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych.  



b) Zgłoszenia niepełne lub zawierające słowa obraźliwe, traktowane będą jako 
zgłoszenia niepoprawne i będą odrzucane. 
c) Dziecko zgłoszone przez rodzica będzie miało za zadanie zaprezentować się 
przed fotografem i kamerzystą. Komisja wyznaczona przez organizatora [w składzie 
Wacław Karolak - szef działu marketingu Galerii Bursztynowej, Paulina Stachowicz - 
spec. ds. marketingu, Małgorzata Laskowska – stylistka, Katarzyna Chorąży – 
właścicielka sklepów z odzieżą dziecięcą w Galerii Bursztynowej] będzie oceniała 
dzieci według subiektywnej opinii. Kryteria, jakie powinno spełniać dziecko, które ma 
szanse wziąć udział w pokazie mody dziecięcej to m. in. – bardzo dobry kontakt z 
prowadzącymi pokaz mody, stylistami, otwartość, śmiałość, dobra praca z kamerą i 
fotografem.  
d) W przypadku dużej liczby zainteresowanych castingiem osób, liczy się kolejność 
zgłoszeń.  
e) Nie ma możliwości zgłoszenia dziecka do Pokazu mody dziecięcej w innym 
terminie.   
2.    Etap II – Proces kwalifikacyjny: 
a)  Etap II odbędzie się 13-15 maja br. Komisja wybierze 20 dzieci. 
b) Do 20 maja br. opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do udziału w akcji zostaną 
poinformowani telefonicznie o udziale dziecka w Pokazie mody dziecięcej, który 
odbędzie się w dniu 1 czerwca br. podczas imprezy plenerowej z okazji Dnia 
Dziecka przy Galerii Bursztynowej w Ostrołęce – Bursztynowy Dzień Dziecka.  
c) Organizator nie zwraca kosztów przejazdu i zakwaterowania.  
d) 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 leżących po stronie Uczestników. Nieobecność 

Uczestników w terminie wskazanym przez Organizatora powoduje, że traci ona 

prawo do ubiegania się o ponowne uczestnictwo, bez względu na przyczynę 

nieobecności. 

3.    Etap III – Pokaz mody dziecięcej 1 czerwca br.: 
a) Dzieci wezmą udział w Pokazie mody dziecięcej marek Reporter Young, 
Coccodrillo, 5.10.15. 
b)  Dzieci mogą zostać poproszone o przeprowadzenie krótkiego wywiadu na temat 
jego udziału w akcji i wybranej dla niego stylizacji.  
c) Pokaz mody zostanie podzielony na dwie części – PIERWSZA: 10.30 – 13.30 
przygotowanie do pokazu mody w sklepach Reporter Young, Coccodrillo, 5.10.15 – 
stylizacja ubrań i fryzur, drobne makijaże. DRUGA: Pokaz mody dziecięcej na scenie 
od godz. 14.00 do godz. około 15.00 na terenie zielonym przy Galerii Bursztynowej 
od strony ul. Rodziny Ulmów.  
d) Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia z udziału w Pokazie mody 
dziecięcej dziecka, które nie będzie chętnie współpracować lub będzie sprawiało 
trudności. 
 
Nagrody:  

1. Każde dziecko otrzyma upominki od Galerii Bursztynowej oraz partnerów 
akcji. 

 
 



Postanowienia końcowe 
1.    Organizatorowi przysługuje prawo zmiany niniejszego zmiany harmonogramu 
Akcji o czym Organizator powiadomi Uczestników najpóźniej w dniu ich ogłoszenia.  
2.    Organizator nie odpowiada w żaden sposób za niemożność wzięcia udziału   
w Akcji w określonym Regulaminem terminie. 
3. Uczestnicy są zobowiązani stawić się w każdorazowo na własny koszt w miejscu   
i czasie wskazanym przez Organizatora. 
4. Uczestnicy mogą zostać poproszeni o udzielenie wywiadu dla prasy, telewizji   
i radia, w celu opowiedzenia o wrażeniach i przebiegu trwania samej akcji. 
5. Uczestnicy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych   
w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną 
automatycznie zdyskwalifikowani, o czym każdorazowo będzie decydować 
Organizator. 
6. 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. 
7.    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.    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. 
e. rzeczy pozostawione lub zgubione w trakcie akcji. 
8.    Regulamin Akcji znajduje się do wglądu w siedzibie Organizatora (Biuro 
Dyrekcji) oraz na stronie internetowej www.bursztynowa.pl 
9.    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 oraz akcji   
o podobnej tematyce.  
10.  W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą 
odpowiednie przepisy prawa polskiego. 
11. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania zaplanowanej akcji lub jej 
części ze względu na okoliczności zewnętrzne. 
12. Regulamin wchodzi w życie z dniem 9 maja 2019 r.  
13. KONIEC.  
 
 


