
 

 
Regulamin Castingu do Audycji „salonowe rewolucje” 

 
 

§ 1 
Postanowienia ogólne 

1. Blue Angels Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-394) przy ul. Bielskiej 32, wpisana do Rejestru 
Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy  dla  M.St. Warszawy  w Warszawie  XII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru  Sądowego KRS nr 0000307819; kapitał zakładowy 200 000,00 zł.; 
NIP: 701-012-71-83, REGON: 141452603, zwana dalej Producentem i/lub Organizatorem organizuje 
nabór uczestników do audycji telewizyjnej pod tytułem „Salonowe rewolucje”, zwanej dalej „Audycją” 
poprzez organizację castingu, zwanego dalej „Castingiem”, w wyniku którego nastąpi wybór 
uczestników Audycji. Premierowe odcinki Audycji będą emitowane w telewiozji Polsat Cafe. 
2. W Castingu mogą wziąć udział Uczestnicy, którzy spełniają warunki określone w niniejszym 
Regulaminie Castingu dostępnym na stronie internetowej www.salonowerewolucje.pl oraz w siedzibie 
Organizatora. 
3. Uczestnik Castingu jest rozumiany na potrzeby niniejszego Regulaminu oraz Castingu jako właściciel 
salonu fryzjerskiego. Pracownicy Producenta oraz członkowie ich rodzin nie mogą brać udziału w 
Castingu. 

 
§ 2 

Zasady uczestnictwa w Castingu 

1. W Castingu mogą brać udział Uczestnicy pełnoletni, zamieszkali w Polsce, którzy spełniają 
wymagania przewidziane niniejszym Regulaminem. 
2. Uczestnicy Castingu nie mogą być karani oraz nie może toczyć się w stosunku do nich 
postępowanie karne. Uczestnicy Castingu muszą być gotowi do wzięcia udziału w nagraniu 
telewizyjnym Audycji zorganizowanym w przedziale czasowym między 18 lutym  2013 r. a 20 lutym 
2013 r. wskazanym dokładnie przez Organizatora Uczestnikom będącym Finalistami Castingu. 
3. Uczestnik Castingu jest zobowiązany do podania swojego imienia, nazwiska, adresu zamieszkania i 
numeru telefonu, jak również pełnej nazwy salonu fryzjerskiego, zgłoszonego do Castingu oraz adresu 
salonu. 
4. Imiona, nazwiska oraz nazwy salonów będących Zwycięzcami Castingu mogą być ujawnione 
publicznie. 
5. Przystąpienie do Castingu oznacza, że Uczestnik akceptuje i zobowiązuje się do przestrzegania 
Regulaminu Castingu. 
6. Uczestnik Castingu przystępując do Castingu w rozumieniu czynności określonych w § 3 wyraża 

zgodę na: 
a) wykorzystywanie przez Organizatora swojego imienia i nazwiska, nazwy salonu fryzjerskiego, 
wizerunku, głosu i/lub wypowiedzi zarejestrowanych w filmie/lub na zdjęciu i oświadcza, że inne osoby 
występujące w filmie i/lub na zdjęciu wyrażają zgodę na wykorzystanie przez Organizatora swojego 
imienia i nazwiska, wizerunku, głosu i/lub wypowiedzi, które zostały zarejestrowane w filmie i/lub na 

zdjęciu, dla potrzeb emisji Audycji oraz dla celów promocji i reklamy programu Salonowe Rewolucje, 
telewizji Polsat Cafe lub Organizatora, 
b) wielokrotne (nieograniczone ilościowo) korzystanie przez Organizatora ze swojego imienia i 
nazwiska, nazwy salonu fryzjerskiego, wizerunku, głosu i/lub wypowiedzi zarejestrowanych w filmie 
i/lub na zdjęciu i oświadcza, że inne osoby występujące w filmie i/lub na zdjęciu wyrażają zgodę na 
wykorzystanie przez Organizatora swojego imienia i nazwiska, wizerunku, głosu i/lub wypowiedzi, 
które zostały zarejestrowane w filmie i/lub na zdjęciu oraz utworów i/lub artystycznych wykonań 

zarejestrowanych (utrwalonych) w związku z realizacją filmu w zakresie wymienionych poniżej pól 
eksploatacji. 
7. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 6 odnosi się do następujących pól eksploatacji: 
a) utrwalania i/lub zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w tym m.in. drukiem, na kliszy  
fotograficznej, na taśmie magnetycznej, na dyskietce, cyfrowo, 
b) wprowadzania do obrotu, 
c) publicznego wykonania i/lub publicznego odtwarzania, 
d) wystawiania i/lub wyświetlania, 
e) wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i\lub multimedialnej, 
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f) najmu i/lub użyczania, 
g) nadawania za pomocą wizji i/lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stację naziemną 
i/lub za pośrednictwem satelity, 
h) reemitowania (m.in. za pośrednictwem telewizji kablowej oraz platform cyfrowych), 
i) publicznego udostępniania w taki sposób aby każdy miał dostęp w czasie i miejscu przez siebie 

wybranym (m.in. udostępniania w Internecie oraz w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych), 
j) wprowadzania do sieci telekomunikacyjnych. 
8. Zezwolenie, o którym mowa powyżej, obejmuje również zgodę na wykonywanie przez Organizatora 
praw zależnych i nie jest ograniczone ani czasowo, ani terytorialnie, tzn. odnosi się zarówno do  
terytorium Polski, jak i do terytoriów innych państw. 
9. Film i/lub zdjęcie Uczestnika może być według dowolnego uznania Organizatora wykorzystywane 
zarówno w całości, jak również w postaci dowolnych fragmentów. 

10. Uczestnik upoważnia Organizatora do korzystania z jego filmu i/lub zdjęcia w całości, jak również 
w postaci dowolnych fragmentów także w celu promocji lub reklamy (w zakresie pól eksploatacji 
określonych w ust. 7 zarówno samych Audycji, programu, jak i Organizatora oraz innych podmiotów. 
11. Uczestnik nie może w jakikolwiek sposób reklamować lub promować w filmie i/lub na zdjęciu 
wykonanym na cele Castingu jakichkolwiek towarów, usług i/lub podmiotów. 
12. Filmy i/lub zdjęcia nie mogą zawierać słów, sformułowań, gestów i treści wulgarnych, obraźliwych 
lub obrażających uczucia religijne. W przypadku wystąpienia tego typu treści może stanowić to 
podstawę do nie zakwalifikowania filmu i/lub zdjęcia do Castingu. 
 

§ 3 
Casting 
1. W wyniku Castingu zostanie wyłonionych 12 Uczestników Audycji.  
2. Aby wziąć udział w Castingu należy wysłać zgłoszenie na adres e-mailowy: 
rekrutacja@salonowerewolucje.pl w terminie od 1.01.2013 do odwołania, przy czym data zakończenia 
przesyłania zgłoszeń zostanie ogłoszona przez Organizatora na stronie internetowej: 
WWW.salonowerewolucje.pl. Zgłoszenie powinno zawierać wypełnioną ankietę, która stanowi 
załącznik do niniejszego regulaminu. 
3. Spośród nadesłanych zgłoszeń Jury rekrutacyjne składające się z przedstawicieli Producenta 
wybierze 12 salonów finalistów, którzy zdaniem Jury przesłali najbardziej atrakcyjne charakterystyki 
problemów salonu, przy czym decyzja Jury podejmowana jest na zasadzie uznaniowej. 
4. Decyzja Jury Rekrutacyjnego w tej kwestii jest ostateczna. 
5. Jeżeli którakolwiek z Uczestników, który zakwalifikuje się do udziału w nagraniu Audycji, nie będzie 
mógł wziąć udziału w nagraniu z przyczyn o charakterze losowym lub innym, uczestnictwo w nagraniu 
zostanie zaproponowane innemu wybranemu przez Jury Rekrutacyjne Uczestnikowi spośród 
wszystkich Uczestników zgłoszonych do Castingu a nie zakwalifikowanych wcześniej do udziału w 
nagraniu. Procedura będzie powtarzana aż do wyłonienia Uczestnika, który weźmie udział w nagraniu 
do Audycji. 
6. W przypadku zakwalifikowania Uczestnika do udziału w nagraniu Audycji, Uczestnik jest 
zobowiązany do zawarcia umowy o uczestnictwo w Audycji. 
 

 
§ 4 

Postępowanie reklamacyjne 
1. Reklamacje związane z Castingiem mogą być kierowane do Blue Angels Sp. z o.o. wyłącznie w 
formie pisemnej, na adres: Warszawa (02-394) ul. Bielska 32, z dopiskiem „Casting – Salonowe 
rewolucje” nie później niż do dnia 31.03.2013r. 
2. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data wysłania 

reklamacji. 
3. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora nie później niż w terminie 30 dni od daty 
otrzymania reklamacji. 
4. Zainteresowani zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym najpóźniej 
w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora. 
5. Decyzja Organizatora co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna. 
 

§ 5 
Zmiany Regulaminu Castingu 
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1. Producent zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, a także zawieszenia, przerwania lub 
odwołania Castingu z ważnych przyczyn, tj. w razie, gdyby taka konieczność spowodowana została 
awarią techniczną, prawomocnym wyrokiem sądu, decyzją administracyjną, zmianą obowiązującego 
prawa, siłą wyższą w rozumieniu prawa cywilnego, zmianą linii programowej Polsat Cafe. 
2. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Producent poda 

taką informację do publicznej wiadomości w sposób określony dla publikacji Regulaminu. 
 

§ 6 
Publikacja Regulaminu Castingu 
Z treścią Regulaminu oraz ewentualnymi zmianami Regulaminu można się zapoznać w siedzibie 
Producenta  (ul. Bielska 32, 02-394 Warszawa) oraz na stronie internetowej 

www.salonowerewolucje.pl. 
 

§ 7 
Ochrona danych osobowych 
1. Przystąpienie przez Uczestnika do Castingu oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie jego danych 
osobowych, o którym mowa poniżej. 
2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych podczas Castingu jest Blue Angels Sp. z o.o. z 
siedzibą w Warszawie, ul. Bielska 32. Dane przetwarzane są wyłącznie w celu przeprowadzenia 
Castingu, tj. w celu identyfikacji Uczestników Castingu i publicznego podania imion i nazwisk osób, 
które zakwalifikowały się do finału Castingu wraz z nazwami miejscowości, w których zamieszkują - 
nie dłużej niż przez okres trwania Castingu i emisji Audycji. 
3. Organizator może zwrócić się do Uczestnika z prośbą o wyrażenie zgody na przetwarzanie innych 
danych osobowych Zgłaszającego lub dla innych celów wyraźnie wskazanych przez Organizatora. W 
przypadku, w którym Uczestnik wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgoda taka będzie 
zarejestrowana podczas rozmowy telefonicznej w postaci pliku multimedialnego. O dokonywaniu 
rejestracji rozmowy Uczestnik będzie poinformowany.  
4. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania oraz ma 
prawo wnieść pisemne, umotywowane żądanie zaprzestania przetwarzania danych oraz wnieść 
sprzeciw wobec przetwarzania jego danych, w przypadkach wskazanych przez prawo. Wszelką 
korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować do Organizatora na 
adres: Bielska 32, 02-394 Warszawa.  
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże nie podanie danych osobowych niezbędnych 
do kontaktu lub weryfikacji Uczestnika może prowadzić do pominięcia jego kandydatury przez 
Organizatora. 
 
 

§ 8 
 
Postanowienia końcowe 
 

1. Zgłoszenie zamiaru uczestnictwa w Audycji oznacza wyrażenie zgody na warunki Regulaminu.  
2. We wszystkich sprawach nie uregulowanych Regulaminem decyzje podejmuje Organizator.  
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone przez podmioty trzecie, w tym 

za usługi telekomunikacyjne oraz usługi dostępu do sieci Internet, z których korzystać będą 
Uczestnik. 
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Załącznik nr 1 
 

 
       

 
 

  
Niniejszym oświadczam, ze: 
1. Akceptuję i zobowiązuję się do przestrzegania Regulaminu Castingu, którego treść jest mi znana. 
2. Wyrażam zgodę na: 
a) wykorzystywanie przez Organizatora mojego imienia i nazwiska, nazwy salonu fryzjerskiego i jego 
wizerunku, wizerunku, głosu i/lub wypowiedzi zarejestrowanych w filmie/lub na zdjęciu i oświadczam, 
że inne osoby występujące w filmie i/lub na zdjęciu wyrażają zgodę na wykorzystanie przez 
Organizatora swojego imienia i nazwiska, wizerunku, głosu i/lub wypowiedzi, które zostały 
zarejestrowane w filmie i/lub na zdjęciu, dla potrzeb emisji Audycji oraz dla celów promocji i reklamy 
programu Salonowe Rewolucje, telewizji Polsat Cafe lub Organizatora, 
b) wielokrotne (nieograniczone ilościowo) korzystanie przez Organizatora z mojego imienia i nazwiska, 
nazwy salonu fryzjerskiego, wizerunku, głosu i/lub wypowiedzi zarejestrowanych w filmie i/lub na 
zdjęciu i oświadczam, że inne osoby występujące w filmie i/lub na zdjęciu wyrażają zgodę na 
wykorzystanie przez Organizatora swojego imienia i nazwiska, wizerunku, głosu i/lub wypowiedzi, 
które zostały zarejestrowane w filmie i/lub na zdjęciu oraz utworów i/lub artystycznych wykonań 
zarejestrowanych (utrwalonych) w związku z realizacją filmu w zakresie wymienionych poniżej pól 
eksploatacji. 
3. Zezwolenie, o którym mowa w pkt 3 odnosi się do następujących pól eksploatacji: 
a) utrwalania i/lub zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w tym m.in. drukiem, na kliszy  
fotograficznej, na taśmie magnetycznej, na dyskietce, cyfrowo, 
b) wprowadzania do obrotu, 
c) publicznego wykonania i/lub publicznego odtwarzania, 
d) wystawiania i/lub wyświetlania, 
e) wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i\lub multimedialnej, 
f) najmu i/lub użyczania, 
g) nadawania za pomocą wizji i/lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stację naziemną 
i/lub za pośrednictwem satelity 

 
h) reemitowania (m.in. za pośrednictwem telewizji kablowej oraz platform cyfrowych), 
i) publicznego udostępniania w taki sposób aby każdy miał dostęp w czasie i miejscu przez siebie 
wybranym (m.in. udostępniania w Internecie oraz w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych), 
j) wprowadzania do sieci telekomunikacyjnych. 
4. Oświadczam, ze zezwolenie, o którym mowa powyżej, obejmuje również zgodę na wykonywanie 
przez Organizatora praw zależnych i nie jest ograniczone ani czasowo, ani terytorialnie, tzn. odnosi się 

zarówno do  terytorium Polski, jak i do terytoriów innych państw. 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby realizacji przez Blue Angels Sp. z o.o. z 

siedzibą w Warszawie (02-394) przy ul. Bielskiej 32 programu telewizyjnego o roboczym tytule ”SALONOWE REWOLUCJE”, 

zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 roku (Dz. Ust. Nr 133 poz. 883 z późn. Zm.). 

 

Podpis (imię i nazwisko):  ......................................................…..                            Data:  

..........................……………………………………................................... 

 

Oświadczam, iż informacje, które umieściłem(am) w kwestionariuszu, są prawdziwe. 

 

Podpis (imię i nazwisko):  ......................................................…..                            Data: .......................... 



5. Oświadczam, że film i/lub zdjęcie może być według dowolnego uznania Organizatora 
wykorzystywane zarówno w całości, jak również w postaci dowolnych fragmentów. 
6. Upoważniam Organizatora do korzystania z jego filmu i/lub zdjęcia w całości, jak również w postaci 
dowolnych fragmentów także w celu promocji lub reklamy (w zakresie pól eksploatacji określonych w 
pkt. 3 zarówno samych Audycji, programu, jak i Organizatora oraz innych podmiotów. 

 
 
Podpis (imię i nazwisko):  ......................................................…..                            Data: .......................... 


