
REGULAMIN 

Akcji pt. „Metamorfozy 2022. Odkryj siebie na nowo”. 

1. Postanowienia ogólne 

a) Organizatorem Akcji „Metamorfozy 2022. Odkryj siebie na nowo” (zwanej dalej Akcją) jest spółka 

BTN Tomczak sp. j., ul. Inwalidów Wojennych 23/3, 07-410 w Ostrołęce, będąca właścicielem Galerii 

Bursztynowej, zwana dalej Organizatorem. 

b) Akcja polega na wysłaniu zgłoszenia drogą mailową, a w kolejnym etapie wzięcie udziału w 

rozmowie kwalifikacyjnej – Etap CASTING. Spośród Pań zgłaszających się do udziału w Akcji, zostaną 

wybrane 3 laureatki, które będą miały możliwość uczestniczenia w Metamorfozie przeprowadzonej 

przez specjalistów ds. wizerunku. Na uczestniczkach zostaną przeprowadzone usługi z zakresu: 

stylizacji fryzur, makijażu, stylizacji ubioru, a także zostaną poddane zabiegom medycyny estetycznej i 

kosmetologii. Laureatki będą wcześniej powiadomione o rodzajach zabiegów, którym zostaną 

poddane podczas konsultacji ze specjalistą. Laureatki będą mogły wybrać zabiegi, którym zostaną 

poddane, a którym nie. Laureatki mają obowiązek uczestniczyć w warsztatach modowych, w finale 

akcji na przełomie maja i czerwca, w sesji fotograficznej oraz nagraniach filmowych organizowanych 

przez Organizatora. 

c) Akcja rozpoczyna się w dniu 8.03.2022 r. roku wraz z rozpoczęciem przyjmowania zgłoszeń, a 

kończy się wraz z emisją ostatniego materiału video, nakręconego podczas finału Akcji, tj. w dniu jego 

emisji, przełom maja i czerwca 2022 r.  

2. Uczestniczki 

a) O udział w Akcji mogą ubiegać się wszystkie klientki Galerii Bursztynowej, które spełnią warunki 

uczestnictwa w Akcji określone w niniejszym Regulaminie.   

b) W Akcji mogą brać udział kobiety, które ukończyły 18 lat. 

c) Osoba biorąca udział w Akcji wyraża nieodwołalną i nieodpłatną zgodę na publikację wszelkich 

materiałów (zawierające m.in. jej wizerunek, głos, imię i nazwisko, informacji o miejscu zamieszkania-

tylko miejscowość i gmina, wypowiedzi, itp.) Na powyższą okoliczność Uczestniczki Akcji otrzymają do 

podpisu stosowne oświadczenia.  

3. Etapy metamorfoz i rywalizacji o nagrody 

Aby wziąć udział w Akcji, Uczestniczki zobowiązane są pomyślnie przejść poszczególne etapy. 

ETAP I: Zgłoszenia 

a) Zgłoszenia należy wysłać na adres mailowy p.stachowicz@bursztynowa.pl do 22 marca 2022 r. 

b) Zgłoszenie powinno zawierać dane takie jak: Imię i nazwisko, miejscowość zamieszkania, numer 

telefonu kontaktowego oraz wiek, wzrost, wagę, numer obuwia, rozmiar ubrania.  

c) Zgłoszenie powinno zawierać także jedno zdjęcie całej sylwetki oraz jedno zdjęcie twarzy.  

d) Zgłoszenie powinno zawierać odpowiedź na pytanie: Dlaczego to Ty powinnaś być wybrana do 

udziału w metamorfozach?  

e) Do zgłoszenia należy dołączyć następujące zgody: 

 Zapoznałam się z regulaminem akcji i zgadzam się z jego postanowieniami. 

mailto:p.stachowicz@bursztynowa.pl


 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb 

niezbędnych do realizacji akcji. 

Dobrowolnie 

Galeria Bursztynowa 

 Wyrażam zgodę na otrzymywanie materiałów marketingowych, informacji o promocjach, 

konkursach wydarzeniach w Galerii Bursztynowej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o 

świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz 1204). 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesłania w/w 

powiadomień oraz badania preferencji i zachowań, aby umożliwić dostarczanie treści, które 

mogą zainteresować abonenta najbardziej. 

Administratorem odpowiedzialnym za przetwarzanie Państwa danych osobowych jest  BTN 

Tomczak sp.j. z siedzibą przy ul. Inwalidów Wojennych 23/3,  07-410 Ostrołęk. Przetwarzamy 

dane osobowe, które otrzymaliśmy od Państwa w drodze dobrowolnej i świadomej zgody, w 

związku z zainteresowaniem naszą ofertą. Informujemy, że mają Państwo prawo żądać 

dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, przeniesienia  jak również 

prawo do ograniczenia przetwarzania danych oraz do ich usunięcia. 

Salon Nombre D’or 

 Wyrażam zgodę na otrzymywanie materiałów marketingowych, informacji o promocjach i 

ofercie salonu, konkursach wydarzeniach w salonie Nombre D’or zgodnie z ustawą z dnia 

18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz 1204). 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesłania w/w 

powiadomień oraz badania preferencji i zachowań, aby umożliwić dostarczanie treści, które 

mogą zainteresować abonenta najbardziej. 

Administratorem odpowiedzialnym za przetwarzanie Państwa danych osobowych jest  

Nombre D’or Sp. z o.o., ul. Goworowska 37 lok. U3, 07-410 Ostrołęka, NIP: 758 237 88 68. 

Przetwarzamy dane osobowe, które otrzymaliśmy od Państwa w drodze dobrowolnej i 

świadomej zgody, w związku z zainteresowaniem naszą ofertą. Informujemy, że mają 

Państwo prawo żądać dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, 

przeniesienia  jak również prawo do ograniczenia przetwarzania danych oraz do ich usunięcia. 

ETAP II: Casting  

a) Spośród nadesłanych zgłoszeń komisja wybierze 10 kobiet, które zaproszone zostaną na spotkanie 

kwalifikacyjne. Spotkanie będzie odbywało się jeden dzień, a o terminie spotkania Panie 

zgłaszające się do Akcji zostaną powiadomione telefonicznie. Spotkanie możliwe będzie w 

terminie od 23 do 28 marca 2022 r.  

b) Casting przeprowadzi Komisja składająca się z przedstawicieli Organizatora Akcji, partnerów akcji 

oraz stylistka.   

c) Na tym etapie zostaną wybrane 3 laureatki Akcji, które zostaną poddane metamorfozom.  

ETAP III 29 marca - 31 maja 2022 r.  



a) W tym okresie 3 laureatki wybrane do udziału w metamorfozach będą uczestniczyły w 

warsztatach modowych, będą mogły skorzystać z usługi przeglądu szafy oraz zostaną poddane 

zabiegom medycyny estetycznej i kosmetologii.  

b) Terminy spotkań związanych z metamorfozą będą ustalone indywidualnie z laureatkami Akcji.  

 

ETAP IV Finał przełom maja i czerwca  

a) Tego dnia Panie publicznie zaprezentują efekty przed i po metamorfozie. Laureatkom zapewnimy 

profesjonalne fryzury, makijaż, manicure oraz stylizacje finałowe, które przygotuje nasza stylistka 

Małgorzata Laskowska. Panie wezmą udział w sesji zdjęciowej.  

b) Podsumowaniem Akcji będzie konkurs ogłoszony na Facebooku Galerii Bursztynowej, w którym 

internauci zagłosują na jedną z laureatek Akcji, która ich zdaniem przeszła największą 

metamorfozę.  

c) Zwyciężczyni konkursu otrzyma dodatkową nagrodę – stylizację finałową.  

 

4. Nagrody 

a) Organizator ponosi odpowiedzialność za modową część metamorfoz wraz z partnerami 

modowymi o łącznej wartości usług i przekazanych nagród blisko 2500 zł dla każdej laureatki.   

b) Usługi, z których skorzystają Laureatki oraz nagrody rzeczowe, które Laureatki otrzymają w 

ramach udziału w Akcji wycenia się na 2500 zł. Laureatki będą mogły nabyć usługi i nagrody, o 

których mowa w regulaminie  w promocyjnej cenie 1 zł.  

c) Partnerem Akcji odpowiedzialnym za zabiegi kosmetyczne jest salon Nombre Do’r, ul. 

Goworowska 37 lok. U3, 07-410 Ostrołęka, NIP: 758 237 88 68. Laureatki przed każdym zabiegiem 

będą miały zapewnioną konsultację ze specjalistą oraz podpiszą stosowne zgody na 

przeprowadzenie zabiegu.  

d) Zabiegi, z których będą mogły skorzystać Laureatki w salonie Nomre Do’r wycenia się na łączną 

kwotę 20 000 zł dla każdej Laureatki. Z każdego wybranego zabiegu Laureatka będzie mogła 

skorzystać odpłatnie, każdy zabieg w promocyjnej cenie 1 zł.  

e) Laureatkom Akcji nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród, usług i 

zabiegów ani do otrzymania ich ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego. 

 

5. Postanowienia końcowe 

a). NAGŁOŚNIENIE AKCJI: Rozpowszechniane publicznie w kanałach promocyjnych Galerii 

Bursztynowej i salonu Nombre Do’r, a także w lokalnych serwisach informacyjnych materiały 

promocyjne dotyczące akcji mają wyłącznie charakter informacyjny, szczegółowe informacje o 

Promocji jak i Regulamin udostępnione są do wglądu w siedzibie Organizatora BTN Tomczak sp.j., 07-

410 Ostrołęka, ul. Inwalidów Wojennych 23/3, właściciela Galerii Bursztynowej, w siedzibie partnera 

akcji – w salonie Nombre Do’r, ul. Goworowska 37 lok. U3, 07-410 Ostrołęka oraz na stronie 

www.bursztynowa.pl 



b) Na każdym etapie Akcji będą publikowane relacje wideo, zdjęcia, relacje foto i wideo z warsztatów 

modowych oraz zabiegów.  

c) W akcji biorą udział laureatki. W razie sytuacji losowej lub siły wyższej, przez którą Laureatka 

będzie musiała zrezygnować z udziału w metamorfozach, z wolnego miejsca skorzysta Pani z listy 

rezerwowej.  

d) W razie sytuacji, gdyby Laureatka nie wykazywała chęci do współpracy, nie przestrzegała 

warunków niniejszego regulaminu Akcji,  organizatorzy mogą wykluczyć ją z udziału w Akcji i 

zaproponować uczestnictwo w Akcji Pani z listy rezerwowej.  

e) W przypadku, gdy Laureatka wycofa się z udziału w Akcji bez uzasadnienia, warunkiem jest 

zwrócenie poniesionych przez Organizatora i partnerów Akcji kosztów związanych 

przeprowadzeniem metamorfoz.  

f) Organizator może przerwać Akcję z przyczyn niezależnych od niego i przyczyn wynikających z sił 

wyższych.  

g) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za stan zdrowia Laureatek. Laureatki mają świadomość 

ewentualnych obciążeń tak jak w sferze zdrowia fizycznego, jak i psychicznego związanych z udziałem 

w Akcji i przyjmują na siebie wszelkie skutki wynikające z poddania się takim obciążeniom.  

6. KONIEC. 

 


