REGULAMIN KONKURSU
§ 1 Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa sposób i warunki przeprowadzenia Konkursu i może być
integralną częścią każdej umowy zawartej pomiędzy Zielonogórskim Klubem
Żużlowym Sportowa S.A. z siedzibą w Zielonej Górze (dalej: Klub lub
Organizator) organizatorem Konkursu oraz Uczestniczką Konkursu.
2. Każda czynność sprzeczna z Regulaminem jest nieważna. W przypadku
zaistnienia sprzeczności pomiędzy postanowieniami umów, o których mowa
powyżej, a Regulaminem, odpowiednie postanowienia danej umowy tracą
moc, a w ich miejsce obowiązują postanowienia niniejszego Regulaminu.
Wszelkie zmiany w Regulaminie wymagają formy pisemnej Organizatora
Konkursu.
3. Celem Konkursu jest wyłonienie osób (laureatek Konkursu) do współpracy z
Klubem w charakterze podprowadzających oraz hostess.
§ 2 Prawa i obowiązki Organizatora i Współorganizatorów Konkursu
1. Organizator może powierzyć organizację poszczególnych Etapów Konkursu
wybranym przez siebie Współorganizatorom.
2. Współorganizator Konkursu ma obowiązek:
a. Zawrzeć na piśmie Umowę o Współpracy z Organizatorem,
b. Przed organizowanym przez siebie Etapem Konkursu
zweryfikować czy wszystkie Uczestniczki Konkursu spełniają
warunki, o których mowa w § 5 ust. 1 tego Regulaminu.
c. Zapoznać Kandydatki na Uczestniczki Konkursu i odebrać
Oświadczenie wraz z datą jego złożenia, potwierdzone
własnoręcznym podpisem Uczestniczek.
§ 3 Organizacja Konkursu
1. Konkurs ma charakter konkursu otwartego dla wszystkich kobiet, jeżeli
odpowiadają one wymogom określonym w niniejszym Regulaminie.
2. Udział Uczestniczki w Konkursie jest dobrowolny, jednoznaczny z
zaakceptowaniem postanowień Regulaminu Konkursu.
3. Udział Uczestniczki w Konkursie musi być poprzedzony zgłoszeniem
Uczestniczki oraz Złożeniem Ankiety Uczestniczki.
4. Ankiety Uczestniczki można zgłaszać do dnia wskazanego w ogłoszeniu o
Konkursie. Za moment zgłoszenia uznaje się datę fizycznego wpływu
uzupełnionej Ankiety Uczestniczki wraz z Klauzulą Zgody do Klubu.

§ 4 Jury
1. Jury składa się z trzech (3) członków wybranych przez Organizatora.
2. Jury dokonuje wyboru osób, które zakwalifikowały się do drugiego etapu
Konkursu oraz laureatek konkursu zwykłą większością głosów.
3. Decyzje Jury mają charakter uznaniowy.
4. Decyzje Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
5. Jury dokonuje wyboru laureatek konkursu w ilości przez siebie ustalonej.
§ 5 Przebieg Konkursu
1. Konkurs będzie składał się z eliminacji oraz finału.
2. Finał zostanie zorganizowany według formy wybranej przez Klub po
zakończeniu pierwszego etapu, mającego charakter oceny nadesłanych
Ankiet.
3. Osoby, które zakwalifikowały się do drugiego etapu Konkursu zostaną
zawiadomione o tym przez Organizatora.
§ 6 Udział Uczestniczek w Konkursie
1. Warunki udziału Uczestniczki w Konkursie
1.1. Uczestniczką Konkursu może być każda kobieta, która spełnia łącznie
następujące warunki:
a. W chwili przystąpienia do Konkursu ma ukończony 18 rok życia,
b. Jest osobą nieskazitelnego charakteru i nieposzlakowanej opinii,
c. Złoży u Organizatora podpisaną Ankietę Uczestniczki wraz z Klauzulą
Zgody.
1.2. Uczestniczki z poprzednich edycji konkursu mają prawo do ponownego
uczestnictwa w konkursie.
2. Przystąpienie Uczestniczki do Konkursu
2.1 Uczestniczka przystępuje do Konkursu poprzez złożenie u Organizatora,
Ankiety Uczestniczki zawierającej:
a. Jedno zdjęcie portretowe, jedno zdjęcie całej sylwetki, jedno zdjęcie
całej sylwetki w kostiumie kąpielowym dwuczęściowym,
b. Ankietę zgłoszeniową zawierającą krótką charakterystykę
Uczestniczki
3. Zarówno Ankieta Uczestniczki, jak i Klauzula Zgody mogą być przesłane do
Organizatora w formie pisemnej lub mailem w formie skanów.

§ 7 Prawa i Obowiązki Laureatek Konkursu
1. Każda z Laureatek Konkursu jest zobowiązana w czasie kadencji oraz trwania
Umowy do współpracy z Organizatorem oraz podmiotami wskazanymi przez
Organizatora i na ich zaproszenie do uczestnictwa we wszystkich imprezach
oficjalnych i komercyjnych od dnia uzyskania tytułu do dnia wygaśnięcia
Umowy o Współpracy.
2. Uczestniczenia w:
a. Imprezach realizujących cele pożytku publicznego, wskazanych przez
Organizatora lub podmiot upoważniony przez Organizatora,
b. Imprezach promocyjnych i komercyjnych wskazanych przez
Organizatora,
3. Uczestniczki Konkursu zobowiązane są w każdych okolicznościach do
godnego reprezentowania Klubu, dbałości o dobre imię własne, dobre imię
Organizatora i Współorganizatorów Konkursu.
4. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są nie komentować publicznie werdyktów
Jury Konkursu poszczególnych etapów oraz sposobu organizacji Konkursu, a
ewentualne wnioski zgłaszać bezpośrednio do Organizatora.
5. Laureatki Konkursu zobowiązują się w czasie Kadencji nie zmieniać swego
wyglądu zewnętrznego bez zgody Organizatora.
§ 8 Zastrzeżenia prawne
Z ważnych przyczyn, Organizatorzy zastrzegają sobie prawo uzupełnienia i
wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie.
§ 9 Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestniczek i Laureatek
jest Zielonogórski Klub Żużlowy Sportowa S.A. Przetwarzanie danych
osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych na zasadach
przewidzianych w Rozporządzeniu 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).
2. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do
udziału w konkursie. Uczestniczkom konkursu, które podają dane osobowe,
przysługuje prawo do:
a. Sprostowania danych,
b. Usunięcia danych,
c. Ograniczenie przetwarzania danych,

d. Przenoszenie danych,
e. Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania,
f. Cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
3. Dane osobowe uczestniczek będą przetwarzane w celu uczestnictwa w
konkursie oraz w celach marketingowych Klubu.
4. Uczestniczki Konkursu wyrażają zgodę na zamieszczenie przez Organizatora
ich wizerunku we wszelkich materiałach marketingowych i komercyjnych,
utrwalonego zarówno w formie fotografii, jak i nagrań wideo, w tym
rozpowszechnianie w formie zdjęć, druku, materiału audio-video zarówno w
prasie, jak i stronach internetowych, w serwisach społecznościowych lub
innych materiałach promocyjnych Organizatora. Zrzekam się niniejszym
wszelkich roszczeń (istniejących i przyszłych), w tym również o
wynagrodzenie względem Organizatora, z tytułu wykorzystywania mojego
wizerunku w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie.
5. Organizator oświadcza, iż dane uczestniczek konkursu nie będą przetwarzane
w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

