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§1  

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem Castingu jest Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, przy ul. Projektowej 

4, 20-209 Lublin, NIP: 712-26-52-693, REGON: 432260703, wpisana do Rejestru Wyższych Szkół 

Zawodowych prowadzonego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod numerem 

196. („Organizator”). 

2. Casting organizowany jest w celu wyłowienia osób do udziału podczas Gali Jubileuszowej WSEI 

oraz kampanii promocyjnych i reklamowych WSEI. 

3. Warunkiem udziału w Castingu jest zaakceptowanie zasad zawartych w niniejszym Regulaminie 

oraz wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku. 

§2 ZASADY UDZIAŁU 

1. Uczestnikiem Castingu może być każdy student lub absolwent  WSEI w Lublinie oraz osoby z poza 

Uczelni. 

2. Od Uczestnika Castingu nie jest wymagane wcześniejsze doświadczenie w modelingu. 

3. Uczestnik Castingu zobowiązany jest do wypełnienia i dostarczenia formularza zgłoszeniowego. 

4. 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. 

5. Uczestnik Castingu oświadcza, iż ma prawo dysponować zdjęciami, które przedkłada Uczelni w 

celu promocji własnej osoby. Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności prawnej w przypadku 

naruszenia prawa autorskiego przysługującego osobie trzeciej względem przyniesionych / 

przesłanych przez uczestnika Castingu zdjęć. 

6. Zgłoszenie do Castingu następuje poprzez przesłanie, w terminie od 9 lipca do 20 września 2020 

r., na adres  e-mail:  casting@wsei.lublin.pl   następujących dokumentów i materiałów:  

a)  formularza zgłoszeniowego (Załącznik nr 1);   

b) oświadczenia   zawierającego   zgodę   na   przetwarzanie   danych   osobowych,   w   tym w 

szczególności na rozpowszechnianie wizerunku (Załącznik nr 2);  

c) trzech zdjęć: jedno powinno zawierać zbliżenie twarzy, a dwa pozostałe przedstawić 

sylwetkę Uczestniczki w ubraniu codziennym.  

7. Dokumenty, o których mowa powyżej powinny być wypełnione pismem drukowanym oraz 

czytelnie podpisane. 

8. Spośród   przesłanych   w   terminie   zgłoszeń   Komisja   Castingowa   wybierze   Uczestników, 

którzy zostaną zaproszeni, drogą telefoniczną lub/i mailową, do siedziby Uczelni na mini-sesje 

zdjęciową oraz nagranie filmowe, będące finałowym etapem Castingu. 
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§3 TERMINY I REJESTRACJA UCZESTNIKÓW 

1. W Castingu może wziąć udział każda osoba spełniająca wymogi określone w §2 pkt. 1 

akceptująca postanowienia niniejszego regulaminu, która przyjdzie w wyznaczonym terminie na 

zdjęcia próbne. 

2. Wyłonienia zwycięzców Castingu - osób, które wezmą udział w gali WSEI, dokona Jury powołane 

przez Organizatora składające się z trzech przedstawicieli Organizatora. 

3. Decyzja Jury Castingu jest ostateczna i niepodważalna. Organizator i Jury Castingu nie są 

zobowiązani do uzasadniania podjętych przez siebie decyzji o odrzuceniu lub zakwalifikowaniu 

Uczestnika Castingu oraz wyłonieniu zwycięzców Castingu.  

4. Osoby wyłonione zostaną poinformowane o tym fakcie telefonicznie i/lub wiadomością e-mail, 

zgodnie z podanymi danymi kontaktowymi w formularzu zgłoszeniowym wyrażającym zgodę na 

przetwarzanie wizerunku. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia lub odwołania castingu w uzasadnionych 

sytuacjach. 

§4 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. 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 niniejszego Regulaminu oraz wykorzystania wizerunku w materiałach 

promocyjnych i reklamowych (materiały drukowane, elektroniczne). 

2. Administratorem danych osobowych Uczestników Castingu jest Wyższa Szkoła Ekonomii i 

Innowacji w Lublinie, która zbiera dane na zasadzie dobrowolności. Celem przetwarzania tych 

danych będzie przeprowadzenie castingu. Uczestnikom castingu przysługuje prawo dostępu do 

treści ich danych oraz ich poprawiania, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 
 

§5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Udział w Castingu jest nieodpłatny, co oznacza, iż uczestnik nie jest uprawniony do jakiegokolwiek 

wynagrodzenia z tytułu udziału w Castingu, ani do zwrotu jakichkolwiek kosztów związanych z 

dojazdem i pobytem w miejscu przeprowadzania Castingu. 

2. Uczestnik Castingu ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie spowodowane przez siebie szkody 

powstałe w obiekcie, w którym jest realizowana sesja zdjęciowa WSEI. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w stosunku do Uczestników oraz osób trzecich za 

ewentualne szkody będące wynikiem udziału Uczestników w sesji zdjęciowej WSEI. 

4. Uczestnik Castingu wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie przez Organizatora z jego wizerunku, 

w tym na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie w materiałach promocyjnych i marketingowych 

dotyczących Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, na stronach internetowych oraz 
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rozpowszechnianie poprzez publiczne udostępnianie w szczególności w Internecie i prasie. 

5. Regulamin Castingu jest dostępny pod adresem www.wsei.lublin.pl.pl 

6.  Organizator odpowiedzialny jest za przeprowadzenie Castingu i jego prawidłowy przebieg. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia Castingu. 

8. Szczegółowe informacje o castingu dostępne są na  www.wsei.lublin.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wsei.lublin.pl.pl/


Regulamin castingu na hostessę podczas Gali Jubileuszowej 
 oraz castingu do sesji zdjęciowej i filmu promocyjnego WSEI 

 

 

 

Załącznik nr 1 

 
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA CASTING 

 
 

(proszę wypełnić  drukowanymi l iterami)  

INFORMACJE OGÓLNE: 

Organizatorem Castingu jest Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie. 

Casting organizowany jest w celu wyłonienia hostess przy uroczystym wydarzeniu – Gala Jubileuszowa z okazji 20lecia 
Uczelni oraz wyłonienia osób do kampanii promocyjnych i reklamowych WSEI 
 

Zgłaszam chęć udziału w Castingu: 

 Na hostessę podczas Gali Jubileuszowej WSEI  

 do kampanii promocyjnych i reklamowych 

*prosimy zaznaczyć wybrany casting, można wziąć udział w obu. 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że zapoznałam się z Regulaminem Castingu i akceptuję go w całości. 

……………………………………………………………………. 

czytelny podpis 

DANE 

Imię i 
nazwisko: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numer 
komórkowy: 

 

 

Adres e-mail:  
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Załącznik nr 2 

 
OŚWIADCZENIE 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wyższą Szkołę Ekonomii i 

Innowacji w Lublinie, z siedzibą przy ul. Projektowej 4, 20-209 Lublin, w celu realizacji Castingu na 

hostessę podczas Gali Jubileuszowej WSEI oraz castingu do kampanii promocyjnych i reklamowych 

WSEI. 

 

TAK NIE 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie podanego przeze mnie adresu e-mail lub/i numeru telefonu 

komórkowego, przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie, z siedzibą przy ul. Projektowej 4,  

20-209 Lublin, w celu kontaktu we wszystkich sprawach związanych z Castingiem, a w szczególności 

powiadomienia mnie o wynikach Castingu. 

             

TAK NIE 

Wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację mojego imienia i nazwiska oraz wizerunku, lub części 

wizerunku, w materiałach promocyjnych Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie oraz w 

mediach (BTL, OUTDOOR, POS, INTERNET, FILM) bez konieczności każdorazowego zatwierdzania, w 

celach promocyjnych i marketingowych i wydarzeniami związanymi z Jubileuszem Uczelni. 

              

TAK NIE 
 
 
 
 
 
 

……………………………………………………………………. 

czytelny podpis  

 


