REGULAMIN NABORU

do kalendarza „Power of Community” edycja 2018, realizowanego w ramach kampanii
edukacyjnej „BreastFit Kobiecy biust. Męska sprawa”

§1 Organizator i Partnerzy Naboru oraz Kampanii

1. Organizatorem Naboru, zwanym dalej „Organizatorem” jest Jakub Popławski Management
z siedzibą przy ul. Stolnika, 12 80-119, Gdańsk.
2. Pomysłodawcą kalendarza „Power of Community”, zwanym dalej „Pomysłodawcą” jest
Jakub Popławski Management z siedzibą przy ul. Stolnika, 12 80-119, Gdańsk.
3. Kalendarz „Power of Community” jest realizowany w ramach kampanii edukacyjnej
„BreastFit. Kobiecy biust. Męska sprawa”.
4. Twórcami kampanii edukacyjnej „BreastFit. Kobiecy biust. Męska sprawa”, zwanymi dalej
„Twórcami” są Fundacja OnkoCafe – Razem Lepiej z siedzibą przy ul. Ludwika Narbutta 83
lok. U2, 02-524 Warszawa oraz Novartis Poland z siedzibą przy ul. Marynarskiej 15, 02-674
Warszawa.

§2 Czas trwania Naboru

1. Nabór rozpoczyna się 14 lipca trwa do 5 sierpnia 2017 r.

§3 Zasady prowadzenia Naboru

1. Uczestnikiem Naboru, zwany dalej „Kandydatem” na warunkach określonych w Regulaminie,
może być każda osoba fizyczna płci męskiej, która spełni łącznie następujące warunki:
a. Jest osobą pełnoletnią.
b. Trenuje CrossFit.
c. Wypełni formularz zgłoszeniowy, który od 14 lipca znajduje się na stronie
internetowej twórcy kampanii, czyli www.breastfit.onkocafe.pl.
d. Przekaże, wraz ze zgłoszeniem, oświadczenie potwierdzające zapoznanie się oraz
akceptację
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e. Dołączy do zgłoszenia minimum 3 (ale nie więcej niż 5) nieretuszowane zdjęcia
wykonane w szortach, na których będzie widoczna cała sylwetka ujęta z trzech stron.
Pakiet zdjęć powinien zawierać zdjęcie statyczne oraz zdjęcie wykonane podczas
treningu CrossFit w napięciu mięśniowym. Zdjęcie powinno być wykonane
w dobrych warunkach oświetleniowych, model powinien wypełniać wzrostem kadr.
Każde zdjęcie o rozmiarze do 2 MB.
i. Zdjęcie 1: cała sylwetka ujęta z przodu,
ii. Zdjęcie 2: cała sylwetka ujęta z tyłu,
iii. Zdjęcie 3: cała sylwetka ujęta pod kątem (kadr z przodu i boku pod kątem
około 45 stopni).
f.

W przypadku przejścia do II etapu Naboru, Kandydat prześle krótki materiał wideo
prezentujący sylwetkę oraz umiejętności związane z treningiem CrossFit.
UWAGA:

g. Udział w Naborze oznacza zgodę na nieodpłatną publikację przesłanych zdjęć
na
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stronie

internetowej

www.breastfit.onkocafe.pl, we wszystkich kanałach social media Fundacji OnkoCafe
– Razem Lepiej oraz podczas promocji kalendarza w mediach, a także na wszystkich
innych możliwych polach eksploatacji.
h. Udział w Naborze oznacza zgodę na wykorzystanie zdjęć Kandydata w kalendarzu
„Power of Community” edycja 2018 oraz działaniach promujących kalendarz „Power
of Community”, prowadzonych w mediach drukowanych, elektronicznych,
społecznościowych na wszystkich możliwych polach eksploatacji.
i.

Obowiązkiem Kandydata, który bierze udział w Naborze jest podpisanie oraz
przekazanie Organizatorowi Naboru umowy wyrażającej zgodę na wykorzystanie
i
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§4 Etapy Naboru

1. Etap 1: Wyłonienie spośród nadesłanych zdjęć grupy Finalistów, którzy zostaną poproszeni
o przesłanie krótkiego materiału wideo prezentującego sylwetkę oraz umiejętności związane
z treningiem CrossFit. Organizator Naboru zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji o ilości
Finalistów po weryfikacji wszystkich zgłoszeń do Naboru.
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2. Etap 2: Wyłonienie spośród grupy Finalistów Laureata, który weźmie udział w profesjonalnej
sesji zdjęciowej do kalendarza „Power of Community”.
3. Etap 3: Wybór Zwycięzcy:
a. Zdjęcia i profile Kandydatów Naboru będzie oceniał Organizator.
b. Wśród kryteriów wyboru znajdą się odpowiednia prezencja i właściwości oraz
umiejętności fizyczne.
c. Kandydat zostanie wybrany na podstawie analizy zdjęć i filmu oraz rozmowy
telefonicznej z Organizatorem.
4. Etap 4: Profesjonalna sesja zdjęciowa z udziałem Laureata Naboru, na podstawie której
zostaną wyselekcjonowane zdjęcia do kalendarza „Power of Community”.

§4 Cel Naboru

1. Celem Naboru jest wyselekcjonowanie Laureata, który weźmie udział w profesjonalnej sesji
zdjęciowej do kalendarza „Power of Community” realizowanego w ramach kampanii
edukacyjnej „BreastFit. Kobiecy biust. Męska sprawa”.
2. O wynikach Naboru oraz terminie sesji zdjęciowej Organizator poinformuje Laureata Naboru
telefonicznie w ciągu 5 dni po jego wyłonieniu. Organizator wykona trzy kolejno następujące
po sobie próby telefonicznego połączenia się z Laureatem Naboru. Zwycięzca zobowiązany
jest odebrać połączenie telefoniczne, potwierdzić swoje dane osobowe (imię, nazwisko,
adres zameldowania lub zamieszkania). Nieodebranie połączenia telefonicznego powoduje
utratę prawa do wzięcia udziału w sesji zdjęciowej do kalendarza „Power of Community”.
3. Laureat otrzyma dodatkowo 3 sztuki kalendarza „Power of Community”.

§5 Dodatkowe informacje

1. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny o tej samej wartości.
2. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna do wglądu przez czas trwania Naboru
w siedzibie „Fundacji OnkoCafe – Razem Lepiej” (ul. Ludwika Narbutta 83 lok. U2, 02-524
Warszawa).
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www.breastfit.onkocafe.pl podczas trwania Naboru.
3. Wszelkie materiały reklamowo – promocyjne mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą
moc

prawną

mają

wyłącznie

postanowienia

oraz obowiązujące, odpowiednie przepisy prawa.
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4. Uczestnicy Naboru, akceptując stosowne oświadczenie znajdujące się na stronie
www.breastfit.onkocafe.pl) bądź przesyłając listownie zgłoszenia lub e-mail, o których mowa
w pkt. 3 niniejszego Regulaminu, wyrażają zgodę na wykorzystanie przez Organizatora
ich danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia niniejszego Naboru, jak również
w przypadku wygranej, przeprowadzenia wywiadu i zamieszczenia wizerunku w środkach
społecznego przekazu na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. Z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm).
Wyrażenie takiej zgody jest warunkiem przystąpienia do Naboru. Administratorem danych
osobowych zebranych podczas niniejszego Naboru jest – w rozumieniu ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. Z 2002, Nr 101, poz. 926
z późn. zm.) - Organizator. Uczestnicy mają prawo wglądu oraz poprawiania swoich danych
osobowych.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z działaniem Poczty
Polskiej i firm kurierskich.
6. Uczestnik biorąc udział w Naborze, wyraża zgodę na jej zasady określone niniejszym
Regulaminem.
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy
powszechnie obowiązującego prawa.
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