
REGULAMIN CASTINGU AUTOSTOP

§ 1 Postanowienia ogólne

1.  Organizatorem  akcji  marketingowej  „Casting  AUTOSTOP”  (dalej  „Casting”)  jest  AUTODOC  Logistics
w Szczecinie, przy ul. Kablowej 1, nr NIP: 9552442870 , zwanym dalej „Organizatorem”).

2. Warunki uczestnictwa w akcji marketingowej określa niniejszy Regulamin.

3. Casting przeprowadzony zostanie w dwóch etapach: w pierwszym etapie – drogą elektroniczną poprzez
wysłanie  zgłoszenia  wraz ze  zdjęciami  -  za  pomocą maila  na  adres:  casting@autodoc.pl oraz  w drugim
etapie, poprzez weryfikację wybranych osób na castingu fotograficznymi, który odbędzie się w siedzibie
Organizatora, przy ulicy Kablowej w określonym przez Organizatora terminie.

4. Celem Castingów jest wyłonienie około 10 osób (zwanych dalej „Uczestnikami”), które zostaną zaproszone
do udziału w plenerowej lub studyjnej sesji zdjęciowej w klimacie "z autem w tle".  Sesje będą wykonane
w  stylu fashion (bez nagości). Zdjęcia będące efektem sesji zdjęciowych - wykorzystane będą w materiałach
marketingowych AUTODOC Logistics. 

5. W castingu mogą brać udział jedynie kobiety pracujące w AUTODOC Logistics Sp. z o.o. w Szczecinie.

6.  Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji  podanych przez Uczestnika danych, w szczególności
poprzez żądanie okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość i wiek osoby biorącej udział w Castingu.
Stwierdzenie niezgodności podanych danych równoznaczne jest z wykluczeniem z udziału w Castingu.

7.  Uczestnik  Castingu  zobowiązany  jest  przez  cały  okres  trwania  Castingu  do  zachowania  się  zgodnie
z zaleceniami Organizatora, przestrzegania zasad Organizatora oraz wszelkich innych zasad obowiązujących
w miejscu odbywania się Castingu. Nieprzestrzeganie niniejszego postanowienia może skutkować decyzją
Organizatora o wykluczeniu z Castingu.

8.  W  trakcie  Castingu  oraz  podczas  sesji  docelowych  -  działania  Uczestników  Castingu  mogą  być
rejestrowane (foto, audio i wideo) w celu stworzenia materiału marketingowego typu backstage. Uczestnik
decydujący się na udział w Castingu oraz sesjach – wyraża na to zgodę. 

9.  Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  nieprawidłowości  powstałe  z  powodów niezależnych od
Organizatora, w szczególności w wyniku zakłóceń sieci teleinformatycznych, treści przesyłanej w Zgłoszeniu,
oraz przez indywidualne ustawienia urządzeń, za pomocą których Uczestnik wysyła Zgłoszenie oraz sposoby
ich konfiguracji, funkcjonowanie portali internetowych, a także ustawienia występujące u operatorów sieci,
za pośrednictwem których są wysyłane Zgłoszenia.

10. Czas trwania castingu wraz z poinformowaniem Uczestników i procesem reklamacyjnym obejmuje okres
od dnia 18.06.2020 do dnia 03.07.2020.



§ 2 Zasady castingu

1. Casting skierowany jest do kobiet pełnoletnich, pracujących w AUTODOC Logistics. Organizator nie określa
przedziału wiekowego Uczestników.

2. Warunkiem udziału w Castingu jest:

a. przesłanie e-maila ze zgłoszeniem na adres casting@autodoc.pl do dnia 30.06.2020 do godz. 23.59.

b. podanie w temacie e-maila hasła „Casting AUTOSTOP”,

c.  dołączenie do zgłoszenia dwóch zdjęć :  jednego – zdjęcie twarzy w makijażu naturalnym (bez użycia
cyfrowych filtrów, czy retuszu) oraz drugiego zdjęcia - całej sylwetki.

d. podanie w zgłoszeniu następujących danych : imienia i nazwiska, daty urodzenia, wzrostu, kontaktowego
adresu e-mail oraz numeru telefonu kontaktowego,

e) zdjęcia niespełniające w/w wymagań – nie będą brane pod uwagę w procesie castingowym.

f) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora poprzez umieszczenie w treści
e-maila ze zgłoszeniem klauzuli o treści : „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych
w niniejszym zgłoszeniu przez  AUTODOC Logistics w Szczecinie, przy ul. Kablowa 1, nr NIP   9552442870,
zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 r., nr 133, poz.
883) wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia akcji marketingowej „Casting AUTO STOP” oraz do realizacji
celów castingu określonych w regulaminie.

3. Przesłanie wszystkich danych wymaganych w pkt  2 b-f  jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do
wzięcia udziału w Castingu.  Otrzymane dane nie będą nigdzie publikowane ani wykorzystywane w żaden
innych sposób.

4.  Zarówno  udział  w  Castingu  jak  i  sesji  zdjęciowej  -  jest  dobrowolny  i  nie  wiąże  się  z  jakimkolwiek
wynagrodzeniem finansowym ani  ze  zwrotem jakichkolwiek kosztów związanych z  dojazdem i  pobytem
w miejscu przeprowadzania Castingu.

5. Od Uczestnika Castingu nie jest wymagane wcześniejsze doświadczenie modelingowe.

6. Warunki uczestnictwa w Castingu określa niniejszy Regulamin. Uczestnik powinien przed przystąpieniem
do Castingu zapoznać się z Regulaminem. Udział w castingu oznacza, że Uczestnik zapoznał się z treścią
Regulaminu, zrozumiał go i zaakceptował jego warunki.

7. Drugim etapem Castingu jest zaproszenie wybranych osób, spośród tych, które nadesłały zgłoszenie - na
casting fotograficzny do studia AUTODOC Logistic przy ulicy Kablowej 1.

8.  W terminie do dnia  03.07.2020 Organizator na podstawie nadesłanych zdjęć oraz przeprowadzonego
castingu fotograficznego wyłoni osoby najbardziej, które w jego ocenie są odpowiednie do sesji zdjęciowej
na potrzeby kampanii, o której mowa w § 1 pkt 4 Regulaminu.

9. Wybrane osoby zostaną powiadomione o wyborze do sesji:  telefonicznie oraz pocztą elektroniczną na
adres e-mail. Organizator zastrzega sobie, że skontaktuje się jedynie z wybranymi z Castingu osobami. 

10.  Sesje  zdjęciowe  (plenerowe/studyjne)  odbywać  się  będą  na  terenie  województwa



zachodniopomorskiego oraz w siedzibie Firmy w Szczecinie, przy ul. Kablowej 1.

11. Uczestnik ma prawo zrezygnować z sesji bez podania przyczyny, nie ma natomiast prawa zrzeczenia się
udziału w sesji na rzecz osoby trzeciej ani żądania zamiany przyznanego prawa do udziału w sesji zdjęciowej
na jakiekolwiek wynagrodzenie.

12. W nagrodę za udział w Castingu Uczestnik otrzyma:

- udział w profesjonalnej sesji zdjęciowej studyjnej lub plenerowej,

- zdjęcia Uczestnika, będące wynikiem sesji zdjęciowej - w wersji cyfrowej.

§ 3 Sesja zdjęciowa

1.  Warunkiem  udziału  w  sesji  zdjęciowej  jest  wyrażenie  zgody  na  utrwalenie,  wykorzystanie
i  rozpowszechnianie przez Organizatora,  w sieci  Internet w prowadzonych działaniach promocyjnych, na
witrynach  organizatora  oraz  stronach  trzecich  współpracujących  z  Organizatorem,  w  celu  reklamy
produktów oferowanych przez Organizatora, w mediach społecznościowych, bez ograniczenia co do czasu
i terytorium. Wyrażenie przedmiotowej zgody następuje poprzez przystąpienie do udziału w w/w sesji.

2. Uczestnicy biorący udział w sesji,  po otrzymaniu zdjęć, uprawnieni będą jedynie do ich wykorzystania do
użytku  osobistego.  Uczestnicy  przyjmują  do  wiadomości  i  akceptują  fakt,  iż  zakazane  jest  czerpanie
jakichkolwiek korzyści finansowych z otrzymanych zdjęć.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru, które zdjęcie wybierze oraz opublikuje.

4. Organizacją sesji zdjęciowych zajmuje się Organizator.

5. Fotograf AUTO DOC wykona serię zdjęć uczestników pozujących w sesji  "AUTO STOP".  Czas i godzina sesji
zostanie wyznaczona przez Organizatora. Czas poświęcony na jednego Uczestnika nie powinien przekroczyć
4 godzin.

§ 4 Reklamacje

1. Uczestnik ma prawo, w terminie do 03.07.2020 do składania reklamacji co do przebiegu Castingu i jego
wyników. Wszelkie uwagi i reklamacje należy kierować wyłącznie w formie pisemnej na adres Organizatora:

O  dochowaniu  terminu  wniesienia  reklamacji  decyduje  data  wpływu  pisma  do  biura  podawczego  pod
adresem: AUTODOC Logistics w Szczecinie, przy ul. Kablowej 1.

2. Reklamacja powinna być sporządzona w formie pisemnej i zawierać: imię i nazwisko Uczestnika, adres
zamieszkania, adres email oraz przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz podpis.

3. Spory odnoszące się do i wynikające z Castingu będą rozwiązywane przez Organizatora. Wszelkie decyzje
Organizatora będą wiążące i ostateczne.



4.  Zawiadomienie o wyniku reklamacji  będzie przesłane reklamującemu drogą mailową niezwłocznie od
momentu  rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora.

§ 5 Postanowienia końcowe

1.  Niniejszy  Regulamin  jest  dostępny  na  stronie  http://autodoclogistics.pl/category/aktualnosci/ oraz
u Organizatora podczas trwania Castingu.

2. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne do
udziału w Castingu i sesji zdjęciowej. Uczestnikom przysługuje prawo do wglądu do treści ich danych, prawo
do ich poprawiania i  usunięcia,  z  zastrzeżeniem, że usunięcie danych skutkuje pozbawieniem prawa do
uczestnictwa w Castingu.

3. W celu uniknięcia wątpliwości - niniejszy Casting nie jest konkursem w rozumieniu przepisów Kodeksu
cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r., ani nie stanowi gry losowej, loterii fantowej, zakładu wzajemnego ani
loterii promocyjnej, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2
ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

4.  Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  odwołania  Castingu  lub  zmiany  postanowień  niniejszego
Regulaminu (w tym zmiany terminów, o których mowa Regulaminie) z ważnych powodów organizacyjnych,
w  tym  w  szczególności  do  zawieszenia,  przerwania,  przedłużenia  lub  odwołania  Castingu,  organizacji
w wybranym przez siebie miejscu i czasie, dodatkowego etapu Castingu, nie przewidzianego w niniejszym
Regulaminie, zmiany miejsca i  czasu Castingu. W przypadku zaistnienia sytuacji,  o której mowa powyżej
Organizator poda taką informację do publicznej wiadomości.

http://autodoclogistics.pl/category/aktualnosci/

