
Regulamin - Fashion Night UEK 2023 - Casting

1. Niniejszy Regulamin określa warunki konkursu organizowanego w ramach

wydarzenia “Fashion Night UEK 2023”, zwanego dalej: “Castingiem”.

2. Organizatorem Castingu jest:

a. Stowarzyszenie Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego

w Krakowie, z siedzibą w Krakowie przy ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków,

wpisane do Rejestru Stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy

w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod

numerem KRS 0000377207, posiadające nr REGON 121507739

i NIP 6762439370, reprezentowane przez Tomasza Maurka - Prezesa Zarządu

i Macieja Grabowskiego – Wiceprezesa Zarządu,

b. Zarząd Juwenaliów UEK 2023, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków,

reprezentowany przez Dominika Goneta - Dyrektora Juwenaliów UEK 2023,

c. Erasmus Student Network Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,

ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, wspólnie zwanymi dalej: “Organizatorem”.

3. W imieniu Organizatora nad prawidłowym przebiegiem wszystkich działań

związanych z organizacją Castingu czuwają: Koordynator Gabriela Łanocha oraz

określeni Członkowie Zwyczajni i Aspirujący Erasmus Student Network Studentów

Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie: Kinga Polańska, Oliwia Figiel, Weronika

Fiołka, Weronika Stanula, Natalia Gołąbek, Bartosz Pawlęga, Kuba Heliosz, Mateusz

Domagała, Miłosz Kruczek zwani dalej: „Grupą Projektową”.

4. Casting skierowany jest do młodych osób, które chcą rozpocząć swoją karierę

w modelingu.

5. Casting odbędzie się 20 marca 2023 w sali G13 w Pawilonie G, na terenie

Uniwersytetu Ekonomicznego, ul. Rakowicka 27, Kraków 31-510.

6. Uczestnikami Castingu, zwanymi dalej: “Uczestnikami”, mogą być osoby, które:

a. ukończyły 18 rok życia,

b. ukończyły 16 rok życia pod warunkiem pisemnej zgody opiekuna prawnego.

7. Zgłoszenia do Castingu odbywają się przez formularz zgłoszeniowy udostępniony na

stronie internetowej www.juwenaliauek.pl.

8. Zgłoszenia przez formularz elektroniczny trwają od 28 lutego 2023 roku do 15 marca

2023.



9. W zgłoszeniach Uczestnicy podają:

a. imię i nazwisko,

b. datę urodzenia,

c. adres mailowy,

d. numer telefonu,

e. informację dotyczącą swojego doświadczenia w modelingu,

f. informację o wzroście,

g. link do swojego profilu w mediach społecznościowych lub link do zdjęć na

dysku.

10. Zgłoszeni Uczestnicy zostaną podzieleni na grupy oraz zaproszeni na konkretną

godzinę

11. Wszystkie informacje dotyczące grupy, w której znajduje się Uczestnik oraz godziny,

na którą ma się stawić, zostaną podane telefonicznie bądź drogą mailową.

12. Każdy Uczestnik, który zdecydował się wziąć udział w Castingu, jest zobowiązany do

wypełnienia elektronicznego formularza. Osoby, które go nie wypełniły, ale przyszły

na Casting będą przyjmowane po zakończeniu oceny grup, które się wcześniej

zapisały, o ile pozwolą na to możliwości czasowe.

13. Zasady panujące podczas Castingu:

a. osoby, które nie ukończyły 18 roku życia, mają obowiązek okazania pisemnej

zgody opiekuna prawnego,

b. Uczestnicy Castingu mają obowiązek przyjść na Casting bez makijażu lub

w lekkim makijażu,

c. wszyscy Uczestnicy zobowiązani są do zaprezentowania się w czarnych

ubraniach podkreślających sylwetkę,

d. dodatkowo każdy Uczestnik posiadający długie włosy ma obowiązek mieć ze

sobą gumkę do włosów,

e. kobiety zobowiązane są do przyniesienia własnej pary szpilek.

14. Casting odbędzie się w dwóch etapach:

a. pierwszy etap Castingu polega na wypełnieniu formularza zgłoszeniowego,

b. drugi etap Castingu polega na przejściu Uczestnika po wybiegu, opowiedzenia

kilku słów o sobie oraz w wybranych przypadkach wykonaniu kilku zdjęć

Uczestnikowi.



15. Nagrodą w Castingu jest:

a. kontrakt z partnerem Fashion Night UEK 2023, tj. agencją modelingową

działającą pod nazwą “AS Management” spółka cywilna, ul. Chmielna 6/12,

00-020 Warszawa o numerze NIP 6842651959 oraz REGON 382226389,

zwanym dalej: “Partnerem”,

b. dodatkową nagrodą przyznaną za udział w Castingu jest zaproszenie

wybranych osób do wzięcia udziału w pokazie organizowanym w ramach

Fashion Night UEK 2023.

16. Modele są oceniani pod względem:

a. autoprezentacji,

b. umiejętności chodzenia po wybiegu,

c. umiejętności pozowania przed obiektywem.

17. Ocena Uczestników oraz wybór zwycięzców należy do Jury, w skład którego

wchodzą:

a. dwie osoby z Grupy Projektowej,

b. dwie osoby reprezentujące Partnera Fashion Night UEK 2023,

c. jedna osoba ze Sztabu Juwenaliów UEK 2023.

18. Informacja o zwycięzcach Castingu zostanie ogłoszona do dwóch tygodni po terminie

Castingu.

19. Zwycięzcy, którzy otrzymali możliwość pójścia w pokazie Fashion Night UEK 2023,

są zobowiązani do poinformowania Grupy Projektowej 72 h przed pokazem

o ewentualnej rezygnacji z udziału w pokazie.

20. Organizator nie pokrywa kosztów podróży ani noclegu. Wszyscy Uczestnicy

przyjeżdżają na własny koszt.

21. Za występ w pokazie oraz Castingu nie przysługuje honorarium. Organizator nie

refunduje kosztów, jakie Uczestnicy ponieśli w związku z pokazem oraz Castingiem.

22. Uczestnicy, których zachowanie przed lub w trakcie występu wskazywać będzie na

stan nietrzeźwości lub odurzenia, zostaną wykluczeni z Castingu.

23. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie urazy i kontuzje powstałe

podczas Castingu.

24. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody, kradzieże oraz straty materialne

powstałe podczas Castingu.



25. Uczestnik odpowiada za naprawienie wszelkich szkód i zniszczeń powstałych z jego

winy w miejscu odbywania się Castingu.

26. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione podczas Castingu.

27. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewywiązanie się Partnerów

poszczególnych nagród ze swoich zobowiązań. Dobrą wolą Organizatora jest

dołożenie wszelkich starań w celu właściwego przekazania nagród zwycięzcom.

28. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie Castingu.

29. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Castingu.

30. Wysłanie przez Uczestnika zgłoszenia w ramach Castingu jest jednoznaczne

z akceptacją Regulaminu przez Uczestnika.

31. Każdy Uczestnik zobowiązany jest stosować się do postanowień niniejszego

Regulaminu.

32. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji i ewentualnych zmian niniejszego

Regulaminu. W przypadku wprowadzenia zmian, Organizator jest zobowiązany

poinformować o tym Uczestników, których zgłoszenie zostało już przyjęte.

33. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem ostateczne decyzje

w sprawach organizacyjno-porządkowych należą do Organizatora.

34. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się Regulamin

Wydarzenia Fashion Night UEK 2023.

35. Dane udostępnione Organizatorowi przez Uczestników będą wykorzystywane

wyłącznie w celu należytego wywiązania się z obowiązków przez Organizatora.

36. Uczestnictwo w Castingu jest równoznaczne ze zgodą na przekazanie danych

osobowych zwycięzców Partnerowi Fashion Night UEK 2023.

37. Udział w Castingu oznacza zgodę Uczestnika na bezpłatne wykorzystanie jego

wizerunku przez Organizatora oraz podmioty z nim współpracujące w celach

dokumentacyjnych, reklamowych oraz promocyjnych. Uczestnicy niewyrażający

zgody na wykorzystanie ich wizerunku w celach wskazanych powyżej poinformują

o tym w formie pisemnej członków Grupy Projektowej, nie później niż w dniu

Castingu.

38. Administratorem przetwarzanych danych jest ESN UEK, ul. Rakowicka 27,

31-510 Kraków, REGON: 38284414700000, NIP: 6762563443, wpisane do rejestru

sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie

Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem



KRS: 0000776974. Ze wszelkimi pytaniami dotyczącymi zakresu przetwarzania

Twoich danych osobowych możesz się z nami kontaktować pod adresem email:

fashion@juwenaliauek.pl w tytule wpisując „ochrona danych osobowych” lub

„RODO”.

39. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu

realizacji Castingu, zgodnie z niniejszym Regulaminem, przez okres trwania Castingu

oraz Fashion Night UEK 2023 (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

40. Dane Uczestników będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia

10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 z późń. zm.)

oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”).

41. Uczestnicy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody

w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.


