Regulamin castingu „METAMORFOZA Z PLATINUM”
(zwanego dalej „Regulaminem”)

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
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Regulamin określa zasady i warunki udziału w Castingu (zwanego dalej
„Castingiem”) pod nazwą „Metamorfoza z Platinum”.
Organizatorem Castingu jest „Klinika PLATINUM” sp.j. Bernatek Paweł,
Warchlewski Andrzej, ul. Księcia Witolda 49/28, 50-202 Wrocław, wpisana do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000576472, REGON: 362541675, NIP: 8982214059 (zwany dalej
„Organizatorem”).
Celem Castingu jest wyłonienie spośród osób dopuszczonych do udziału w
Castingu 4 (słownie: czterech) osób, których stan zdrowia będzie pozwalał na
bezpłatne uzyskanie leczenia ortodontycznego przy użyciu systemu
„Invisalign”. Zaprojektowane przez firmę Align Technology Inc. Nakładki
Invisalign składają się z przezroczystych plastikowych nasadek przesuwających
zęby w małych odstępach. Produkt Invisalign wykorzystuje zalecenia lekarskie
wydane na podstawie diagnozy i zawarte na recepcie oraz zaawansowaną
technologię grafiki komputerowej w celu opracowania planu leczenia
określającego pożądane przemieszczenia zębów w trakcie jego trwania. Po
zatwierdzeniu planu leczenia opracowanego przez lekarza następuje
przygotowanie serii zindywidualizowanych nakładek Invisalign dostosowanych
specjalnie do potrzeb pacjenta.
Oprócz nagrody głównej wskazanej w ust. 3 Organizator przewiduje, że dla
wszystkich Uczestników przekaże VOUCHER-y obejmujące 5% rabatu na
zabiegi lecznicze prowadzone przez Organizatora, natomiast dla 40
Uczestników, którzy zostaną wyłonieni na II ETAPIE konkursu przekaże
VOUCHER-y wynoszące 10% rabatu na zabiegi lecznicze prowadzone przez
Organizatora.
W ramach Castingu Uczestnik zobowiązuje się do udostępniania na swoich
profilach społecznościowych „facebook”, „instagram” lub innych, informacji
związanych z niniejszym Castingiem według wskazań Organizatora.
Casting prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Casting trwa od 1.03.2017 r. do 10.05.2017 r.
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 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

9.

Uczestnicy Konkursu zobowiązani są nie komentować publicznie werdyktów
Jury Konkursu poszczególnych etapów oraz sposobu organizacji Konkursu, a
ewentualne wnioski zgłaszać bezpośrednio do Organizatora

§ 2. ZGŁOSZENIE DO CASTINGU
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Przed przystąpieniem do Castingu Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się
z Regulaminem Castingu. Przystąpienie do Castingu przez uczestnika jest
dokonywane poprzez wypełnienie zgłoszenia bezpośrednio w siedzibie
Organizatora lub za pośrednictwem stron:
 www.przezroczystyaparat.pl
 www.facebook.com/platinumklinika/
 www.facebook.com/ortodonta.invisalign
 platinum-klinika.pl
Zgłoszenie jest równoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem i jego
akceptacją.
Zgłoszenia castingowe („Zgłoszenie”) są przyjmowane przez Organizatora od
dnia 1.03.2017 r. do dnia 10.05.2017 r. do godziny 23:59 czasu
środkowoeuropejskiego (CET).
Jedna osoba może dokonać Zgłoszenia do Castingu wyłącznie jeden raz.
Kolejne Zgłoszenie tego samego Uczestnika do Castingu nie będzie brane pod
uwagę.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości powstałe w
wyniku zakłóceń sieci teleinformatycznych, treści przesyłane w Zgłoszeniu,
indywidualne ustawienia urządzeń, za pomocą których Uczestnik wysyła
Zgłoszenie oraz sposoby ich konfiguracji, a także ustawienia występujące u
operatorów sieci, za pośrednictwem których są wysyłane Zgłoszenia.
Przystąpienie przez Uczestnika do Castingu oznacza wyrażenie zgody na
przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora w celu
przeprowadzenia Castingu i ogłoszenia jego wyników, zgodnie z
postanowieniami Regulaminu oraz celu marketingowym i promocyjnym.

§ 3. WARUNKI UCZESTNICTWA W CASTINGU
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Uczestnikiem Castingu mogą być osoby fizyczne w wieku od 19-go roku życia
mające stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
które są pełnoletnie i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.
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 może stanowić podstawę do
wykluczenia Uczestnika z Castingu.
Warunkiem dopuszczenia do udziału w Castingu jest:
1) dokonanie prawidłowego Zgłoszenia zgodnie z niniejszym Regulaminem;
2) spełnianie wymagań przewidzianych w niniejszym Regulaminie;

3) na żądanie Organizatora przedstawić wszelkie możliwe dokumenty, które
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potwierdzą, iż spełniają warunki uczestnictwa w Castingu, w tym
w szczególności dowód tożsamości, który potwierdzi iż ukończyły 18 lat
i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych;
4) w wypadku kwalifikacji do II ETAPU Uczestnicy na własny koszt wykonają
zdjęcia panoramiczne cefalometryczne i okażą je przedstawicielom
Organizatora;
5) w wypadku kwalifikacji do III ETAPU Uczestnicy zobowiązują się do
podpisania umowy i zgody na leczenie ortodontyczne przy użyciu systemu
„Invisalign”, która stanowi Załącznik do niniejszego Regulaminu. Brak
podpisania ww. Załącznika lub przerwanie leczenia może spowodować
wykluczenie Uczestnika z Castingu.
W razie przejścia do III ETAPU Castingu Uczestnik zobowiązuje się do
rozpoczęcia i przeprowadzenia leczenia ortodontycznego przy użyciu systemu
„Invisalign”, o którym mowa w niniejszym Regulaminie. W razie przerwania
leczenia, zaprzestania noszenia aparatu lub ujawnienia innych okoliczności,
które uniemożliwiają dokończenie procesu leczenia, Uczestnik zobowiązuje
się do zwrotu na rzecz Organizatora wszelkich kosztów związanych z
dotychczasowym leczeniem Uczestnika.

§ 4. PRZEBIEG CASTINGU
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Casting zostanie przeprowadzony w trzech (3) etapach („Etap”/„Etapy”),
zgodnie z następującym harmonogramem:
I ETAP - dokonywanie Zgłoszeń do Castingu w terminie określonym w § 2;
II ETAP - spotkanie ze wszystkimi Uczestnikami - dwa dni Castingu 29.04.2017
r. lub 13.05.2017 r., celem oceny stanu zdrowia Uczestników i wyłonienia
ścisłej grupy 40 osób, które zakwalifikują się do III ETAPU. W ramach tego
etapu Organizator za pośrednictwem swoich stomatologów będzie weryfikował
stan uzębienia i wyleczenia wszystkich zębów Uczestników, który będzie
umożliwiać zastosowanie leczenia, o którym mowa § 1 ust. 3. Warunkiem
zakwalifikowania do kolejnego etapu jest uprzednie kompleksowe wyleczenie
wszystkich zębów z próchnicy bądź innych chorób, które uniemożliwiałyby
zastosowanie leczenia.
III ETAP – wyłonienie 40 osób, spośród których zostaną wybrane 4 osoby, które
wygrają Casting i uzyskają leczenie ortodontyczne przy użyciu systemu
„Invisalign”, o którym mowa w § 1 ust. 3. Ogłoszenie wyników Castingu
nastąpi do dnia 28.05.2017 r. na kanałach informacyjnych wskazanych w § 2.
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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

3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.

odbywania się Castingu. Nieprzestrzeganie niniejszego postanowienia może
skutkować decyzją Organizatora o wykluczeniu z Castingu.
W trakcie Castingu udział Uczestników może być rejestrowany (foto, audio i
wideo)
i wykorzystywany przez Organizatora w celach promocyjnych i
marketingowych. Organizator nie ma obowiązku udostępniania materiałów
foto, audio i wideo nagranych przez Organizatora podczas Castingu.
Uczestnik oświadcza, iż rozumie jaki jest charakter Castingu i jego formuła, a
powierzanych mu zadań w trakcie Castingu nie będzie uważał za naruszenie
jego dóbr osobistych.
O terminach i dodatkowych szczegółach udziału Uczestnika w Etapie II oraz
Etapie III Uczestnik zostanie poinformowany przez Organizatora.
Organizator może zdecydować wedle swego wyłącznego uznania
o niezakwalifikowaniu żadnego Uczestnika do któregokolwiek Etapu oraz
o niedokonaniu wyboru w ramach niniejszego Castingu.
O ewentualnym zakwalifikowaniu do kolejnego Etapu Castingu Uczestnicy
poinformowani zostaną przez Organizatora drogą poczty elektronicznej na
adres e-mail Uczestnika z którego wysłane zostało Zgłoszenie, bądź inny adres
e-mail wskazany przez Uczestnika.
Organizator zastrzega prawo weryfikacji spełnienia przez Uczestnika
postanowień Regulaminu i warunków udziału w Castingu, w tym w
szczególności może żądać od Uczestnika dostarczenia dokumentów na każdym
Etapie Castingu. Uczestnik będzie zobowiązany do dostarczenia oryginalnych
dokumentów lub materiałów żądanych przez Organizatora w
nieprzekraczalnym terminie trzech (3) dni od żądania, pod rygorem
wykluczenia z Castingu wedle wyłącznego uznania Organizatora.
W przypadkach wykrycia lub uzasadnionego podejrzenia działań lub zaniechań
Uczestnika niezgodnych z Regulaminem, Uczestnik ten może zostać
wykluczony z Castingu. Decyzja o wykluczeniu jest ostateczna.

§ 5. PRAWA
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Wraz z przystąpieniem do Castingu Uczestnik udziela Organizatorowi
nieodpłatnej zgody na korzystanie z jego wizerunku, głosu, zachowań,
wypowiedzi utrwalonych w związku z Castingiem i w trakcie jego trwania, w
zakresie utrwalania i zwielokrotniania dowolną techniką, wprowadzania do
pamięci komputera i sieci teleinformatycznych lub multimedialnych oraz
publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp
w miejscu i czasie przez siebie wybranym, wyłącznie w ramach użytku
wewnętrznego Organizatora w celach związanych z przeprowadzeniem
Castingu z prawem udzielania dalszych zgód
i zezwoleń na rzecz osób trzecich.
Uczestnik Castingu przyjmuje do wiadomości a zgłoszeniem potwierdza, iż z
uwagi na cel udzielenia zgody oraz na wartość promocyjną związaną z
udziałem

w Castingu, z tytułu udzielania zgód i zezwoleń, o których mowa w
Regulaminie, Uczestnikowi nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

§ 6. DANE OSOBOWE
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Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach
przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez
Uczestników Castingu jest Organizator.
Przewidywanymi odbiorcami danych mogą być klienci i podmioty
współpracujące
z Organizatorem w zakresie niezbędnym do zorganizowania i przeprowadzenia
Castingu.
Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do
udziału w Castingu. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje
prawo dostępu do takich danych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
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Uczestnicy w całości pokryją wszelkie koszty i wydatki, jakie poniosą w
związku z udziałem w Castingu. Organizator w szczególności nie pokrywa
żadnych kosztów związanych ze Zgłoszeniem, bądź udziałem Uczestnika w
którymkolwiek z Etapów Castingu, o których mowa w § …… Regulaminu, np.
kosztów przejazdów, zakwaterowania, ani wyżywienia.
Każdy Uczestnik Castingu, który nie spełnia przewidzianych Regulaminem
wymogów uprawniających go do uczestnictwa w Castingu lub naruszy
postanowienia Regulaminu, wedle wyłącznego uznania Organizatora może
zostać wykluczony z Castingu.
Uczestnik Castingu ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie spowodowane
przez siebie szkody powstałe w obiekcie, w którym będzie organizowany
Casting. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w stosunku do Uczestników
oraz osób trzecich za ewentualne szkody będące wynikiem udziału
Uczestników w Castingu.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Castingu lub zmiany
postanowień niniejszego Regulaminu (w tym zmiany terminów, o których
mowa w § 3.1 Regulaminu) 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
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taką informację do publicznej wiadomości na kanałach informacyjnych
wskazanych w §2.
Reklamacje związane z Castingiem mogą być kierowane do Organizatora
wyłącznie w formie pisemnej na adres Organizatora. Do rozstrzygania
reklamacji Organizator powoła Komisję Weryfikacyjną składającą się z
przedstawicieli Organizatora.
Reklamacje złożone przez Uczestników będą rozpatrywane przez Komisję
Weryfikacyjną nie później niż w terminie 14 od dnia od daty otrzymania
reklamacji.
Spory odnoszące się do i wynikające z Castingu będą rozwiązywane przez
Organizatora. Wszelkie decyzje Organizatora będą wiążące i ostateczne.
Z treścią Regulaminu można zapoznać się w siedzibie Organizatora oraz na
wszystkich kanałach informacyjnych wskazanych w § 2.
Załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią jego integralną część.

