
Regulamin castingu „Metamorfoza - Zawalcz o siebie!” 

§ 1 Postanowienia ogólne 

 

1. Firma Cookfit Sp.z o.o.  z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Wojskowej 4, zarejestrowana w rejestrze 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000568026, zwana dalej „CookFIT” wspólnie 

z firmą  TAIRA S.C. z siedzibą w Kaliszu przy ulicy Mikołaja Kopernika 13, z numerem NIP: 6182120806  

zwaną dalej „Yasumi” i Cenfit Bartosz Giertych, Jacek Felisiak SC z siedzibą w Poznaniu przy ulicy 

Naramowickiej 150B, z numerem NIP: 9721243045 zwanej dalej „BodyLab One„ są organizatorem castingu 

związanego z kampanią pod tytułem „Metamorfoza - Zawalcz o siebie” (dalej „Metamorfoza”), promowaną 

w mediach i na portalach społecznościowych CookFIT i współorganizatorów. Wspólnie wszyscy 

organizatorzy będą nazywani dalej „Organizatorem”. 

2. Celem castingu, o którym mowa w ust. 1 powyżej (dalej „Casting”) jest wyłonienie 2 osób, które będą 

bohaterami promowanego w ramach Metamorfoz cyklu pod tytułem „Metamorfoza - Zawalcz o siebie” 

poświęconego metamorfozom sylwetki, która polega na zastosowaniu zabiegów kosmetycznych, diety i 

treningów. 

3. Casting będzie prowadzony od momentu rozpoczęcia przyjmowania zgłoszeń do momentu wyłonienia 2 

osób, o których mowa w ust. 2 powyżej. 

4. Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie od dnia 22 stycznia 2019 do 10 lutego 2019 roku. 
 

§ 2 Warunki uczestnictwa w Castingu 

 

1. W Castingu mogą brać udział osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności 

prawnych które spełniają wymagania przewidziane niniejszym Regulaminem. 

Pracownicy CookFit, Yasumi i BodyLab One. oraz członkowie ich najbliższych rodzin nie mogą brać udziału 

w Castingu. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby 

pozostające w stosunku przysposobienia. 

2.   Zamiar udziału w Castingu mogą zgłaszać osoby posiadające widoczną i istotną nadwagę lub otyłość . 

 

3. Aby wziąć udział w Castingu, należy zgłosić chęć udziału pod postem informującym o castingu na instagranie 

i facebook CookFit, Yasumi lub BodyLab One, a następnie po otrzymaniu wiadomości od Organizatora 

przesłanie maila na adres: metamorfoza.zawalczosiebie@gmail.com w którym kandydat napisze kilka słów o 

sobie i uzasadni dlaczego mamy wybrać właśnie jego oraz załączy poniższe informacje: 

a. imię i nazwisko, numer telefonu; 

b. 2 zdjęcia (twarzy i sylwetki) 

c. aktualna masa ciała, wzrost, wiek 

d. dyspozycyjność- ile dni w tygodniu i w jakich godzinach uczestnik jest w stanie poświęcić na treningi i 
zabiegi. 

e. miejscowość / dzielnicę Poznania, dokąd mięlibyśmy dostarczać dietę od CookFIT 

4. Osoby spełniające wymagania niniejszego Regulaminu, które dokonają zgłoszenia w sposób zgodny z 

Regulaminem, stają się uczestnikiem Castingu (dalej „Uczestnik”). 

 

§3 Przebieg Castingu 

 

1. Organizator powoła 3 osobowe Jury (dalej „ Jury” ), które w głosowaniu jawnym, zwykłą większością 

głosów spośród wszystkich Uczestników Castingu dokona wyboru z 10-20 osób, które, zdaniem Jury, w 

sposób najciekawszy opisały motywy udziału w Metamorfozie. 
 

https://poczta.wp.pl/k/


2. Uczestnicy, o których mowa w ust. 1 powyżej zostaną zaproszeni na własny koszt we wskazane przez 

Jury miejsce, w celu odbycia konsultacji. W wyniku tych konsultacji Jury wybierze co najmniej 6 Uczestników, 

którzy wezmą udział w zdjęciach próbnych. Kryterium kwalifikacji Uczestnika do udziału w zdjęciach próbnych 

będzie przede wszystkim sylwetka, motywacja, dyspozycyjność i rodzaj problemów oraz pozytywne wskazanie 

zdrowotne do wykonania planowanych zabiegów z najlepszym efektem estetycznym i medycznym. 

3. Uczestnicy wybrani zgodnie z ust. 2 powyżej wezmą udział w zdjęciach próbnych, w czasie których 

zostanie sprawdzona ich chęć do występowania przed obiektywem, oraz udzielą odpowiedzi na pytanie: „Co 

zmieni w moim życiu Metamorfoza”. 

4. Spośród Uczestników, którzy wezmą udział w zdjęciach próbnych zgodnie z ust. 3 powyżej, Jury wybierze 2 

Uczestników, którzy wyróżnią się spośród innych, a także udzielą najciekawszych odpowiedzi na zadane 

pytanie. Tak wybrani Uczestnicy wezmą udział w realizacji Metamorfozy. 

5. Konsultacje oraz zdjęcia próbne odbędą się w Poznaniu, w terminie wskazanym przez Organizatora. 

 

6. Zgłaszając swój udział w Castingu, Uczestnicy wyrażają zgodę na przyjazd do wskazanego przez 

Organizatora miejsca na własny koszt oraz na możliwy przyjazd do ich miejsca zamieszkania (domu lub 

mieszkania) specjalistów (tj dietetyka, trenera, kosmetologa), jak również na wykonanie dokumentacji 

filmowej/ zdjęciowej z udziałem Uczestnika, we wskazanym przez przedstawicieli Organizatora terminie. 

 

§ 4 Zobowiązania Uczestnika 

 

1. Zgłaszając się do udziału w Castingu Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że w razie zakwalifikowania 

Uczestnika do udziału w Metamorfozie, celem wzięcia udziału w programie, Uczestnik będzie zobowiązany do 

podpisania stosownej umowy obejmującej wyrażenia zgody na utrwalanie oraz rozpowszechnianie swojego 

imienia i nazwiska,  wizerunku i głosu, stworzonych przez Niego w kampanii utworów i przedmiotów praw 

pokrewnych, dokonywanie adaptacji i montażu zdjęć oraz utrwaleń dźwięku i obrazu w celu wyprodukowania 

materiałów oraz innych reportaży i przekazów, a także rozpowszechnianie ich w postaci materiałów zdjęciowych, 

czy audiowizualnych, a także pojedynczych zdjęć fotograficznych wykonanych podczas realizacji zdjęć do 

Metamorfozy oraz ich rozpowszechniania i promocji w mediach społecznościowych i innych przekazach w 

zakresie określonym w ust. 2-3 poniżej oraz innych zgód związanych z wykorzystaniem wizerunku, głosu 

Uczestnika oraz przeniesienia majątkowych praw autorskich oraz praw pokrewnych. 

2. Z dniem zgłoszenia, Uczestnik udziela Organizatorowi nieodwołalnej, nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i 

terytorialnie licencji, z prawem do udzielania sublicencji, uprawniającej do korzystania ze Zdjęcia na polach 

eksploatacji wymienionych w ust. 3, jak również wykorzystywania imienia i nazwiska, wizerunku, głosu i/lub 

wypowiedzi Uczestnika (w tym w szczególności utrwalonego na Zdjęciu), w całości ewentualnie w postaci 

dowolnych fragmentów, w związku z Metamorfozą i/lub Castingiem oraz innymi audycjami tworzonymi i/lub 

rozpowszechnianymi przez Organizatora, w tym w celu produkcji i przygotowania do produkcji Metamorfozy, a 

także jej promocji i/lub Organizatora, w zakresie określonym w ust. 3 poniżej. Organizator jest uprawniony do 

wykonywania i zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych do Zdjęcia oraz do  korzystania z utworów 

zależnych na polach eksploatacji wymienionych w ust. 3, a także włączania Zdjęcia do innych dzieł, w tym 

utworów audiowizualnych, w tym w celu promocji Organizatora, jego towarów i usług, Audycji oraz innych 

podmiotów, ich towarów i usług. 

3. Zezwolenie oraz licencja, o których mowa w ust. 1 i 2 są nieograniczone czasowo i terytorialnie i odnoszą się 

do wszystkich znanych pól eksploatacji. 

4. Zezwolenie, o którym mowa powyżej, obejmuje również zgodę na wykonywanie praw zależnych do Zdjęcia i 

korzystanie przez Organizatora z utworów zależnych na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w ust. 3. 
 

5. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za treści zawarte w zgłoszeniu, w tym za Zdjęcie oraz za ewentualne 

szkody poniesione przez  Organizatora i/lub osoby trzecie związane z ich wykorzystywaniem, jak również naruszenie 

przepisów prawa. 

6. Uczestnik nie może w jakikolwiek sposób na Zdjęciu reklamować lub promować jakichkolwiek towarów, usług 

i/lub podmiotów. 



 

§5 

Publikacja Regulaminu Castingu 

 

Z treścią Regulaminu Castingu można się zapoznać w siedzibie CookFIT, BodyLab One i Yasumi oraz 

na stronie cookfit.pl 

§6 

 

Ochrona danych osobowych 

1. Administratorem Danych osobowych uczestników Castingu są Firma Cookfit Sp.z o.o.  z siedzibą w 

Poznaniu przy ulicy Wojskowej 4, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego pod nr KRS: 0000568026,wspólnie z firmą  TAIRA S.C. z siedzibą w Kaliszu przy ulicy 

Mikołaja Kopernika 13, z numerem NIP: 6182120806 i Cenfit Bartosz Giertych, Jacek Felisiak SC z 

siedzibą w Poznaniu przy ulicy Naramowickiej 150B, z numerem NIP: 9721243045. Dane uczestników 

Castingu będą przetwarzane wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Castingu, to jest 

w celu weryfikacji Uczestnika Castingu i rozstrzygnięcia Castingu. 

2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestnika jest umowa, do której zawarcia dochodzi 

poprzez akceptację Regulaminu w ramach formularza zgłoszeniowego. 

3. Dane osobowe Uczestnika mogą być przekazywane innym podmiotom należącym do grupy kapitałowej 

organizatorów jeśli będzie to niezbędne dla realizacji celów Castingu. Dane mogą być także przekazywane 

innym uprawnionym organom, na podstawie stosownych przepisów prawa. 

4. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez wyżej wymienione firmy do zakończenia Castingu. 

5. Organizatorzy będą przechowywali dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, 

w tym w szczególności zabezpieczą je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez 

osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub 

zniszczeniem. 

6. Organizato może zwrócić się do Uczestnika z prośbą o wyrażenie zgody na przetwarzanie innych danych 

osobowych Uczestnika lub dla innych celów wyraźnie wskazanych przez Organizatora, drogą mailową. 

Zgoda ta nie jest konieczna do wzięcia udziału w Castingu. 

7. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania, usunięcia, 

oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych, w przypadkach wskazanych przez prawo. 

Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować do Organizatorów na 

adres: CookFIT ul. Wojskowa 4 60-792 Poznań z dopiskiem na kopercie „METAMORFOZY”. 

8. W celu ułatwienia Uczestnikowi Castingu kontaktu w sprawie odbioru podania swoich danych osobowych i 

udzielenia zgody na ich przetwarzanie Oganizator zapewnił dostęp do specjalnej skrzynki mailowej:  

metamorfoza.zawalczosiebie@gmail.com 

 

https://poczta.wp.pl/k/

