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REGULAMIN

rekrutacji do Programu FIT-motywator 

Regulamin powstał z myślą o bezpieczeństwie osób przystępujących do Programu: FIT-

Motywator (dalej Program) dlatego prosimy o zapoznanie się z jego treścią oraz

przestrzeganie jego postanowień.

§ 1

Postanowienia wstępne 

1. Organizatorami Programu są:

a) Telewizja Proart s.c. M Okrój, W Okrój, z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy

Wolności 19

b) Instytut dr Izabeli Łajs

c) New-Reh sp. Z o.o z siedzibą przy ulicy Okólnej 11

d) Projekt Pudełko

zwani dalej Organizatorami.

2. Za siedzibę oraz adres korespondencyjny Organizatorów na potrzeby realizacji

Programu przyjęto siedzibę Telewizji Proart s.c. M Okrój, W Okrój, w Ostrowie

Wielkopolskim przy ulicy Wolności 19.

3. Osoby zgłaszające się do Programu są zwani dalej Zgłaszającymi, natomiast osoby

wyłonione do udziału w programie spośród Zgłaszających po podpisaniu stosownej

umowy, zwani dalej są Uczestnikami.

4. Program ukazuje między innymi starania uczestników w celu poprawy kondycji

fizycznej i ogólnego stanu zdrowia ciała pod kierunkiem ekspertów dietetyki, fitness i

kosmetyki estetycznej. Przedstawiać może prywatne życie uczestników, w tym

również ich miejscach zamieszkania. 



5. Celem głównym Programu jest poprawa wyglądu fizycznego Uczestnika Programu.

Celem pośrednim jest edukacja zdrowego i zbilansowanego żywienia, krzewienie

aktywnego trybu życia i prezentacja możliwości kosmetologii estetycznej. 

6. Nabór Uczestników będzie prowadzony w dniach 9. stycznia 2019 r. - 1. lutego 2019

r. według zasad określonych w niniejszym Regulaminie.

7. Uczestnik Programu zostanie wyłoniony spośród osób zgłaszających chęć udziału

w Programie w drodze naboru przeprowadzonego na podstawie niniejszego

Regulaminu. 

§ 2

Zasady zgłaszania uczestnictwa w Programie

1. Zamiar wzięcia udziału w Programie mogą zgłosić wyłącznie osoby pełnoletnie,

posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które przedstawią zaświadczenie

lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia aktywności fizycznej, zmiany

dotychczasowej diety bądź złożą pisemne oświadczenie o braku takich

przeciwwskazań i wzięciu udziału w Programie na własną odpowiedzialność.

2. Pracownicy Telewizji Proart, New-Reh , Prokekt Pudełko, Instytutu dr Izabeli Łajs

oraz członkowie ich rodzin nie mogą brać udziału w Castingu. Przez członków

rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby

pozostające w stosunku przysposobienia.

3. Zgłoszenie do Programu odbywa się poprzez wypełnienie  formularza zgłoszeniowego

w terminie określonym w  §1 pkt. 5, umieszczonego na stronie internetowej

Programu: www.fitmotywator.tvproart.pl podając następujące dane Zgłaszającego:

imię, nazwisko, adres poczty e-mail, numer telefonu, wiek, płeć, wzrost, wagę,

miejscowość zamieszkania, wykonywany zawód, oraz krótkiego uzasadnienie i opis

swojej kandydatury do udziału w Programie dokonanego na spotkaniu z Jury, o

którym mowa w §3 pkt. 1, a także pisemnej zgody na wykorzystanie wizerunku i

przechowywanie i przetwarzanie przez Organizatorów danych osobowych



Zgłaszającej, w tym danych wskazanych w art. 27 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia

1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity – Dz. U. 2002 Nr 101, poz.

926).

4. Wszelkie koszty zgłoszenia ponosi Zgłaszający.

§ 3

Zasady wyboru Uczestnika Programu  - Casting 

1. Celem Castingu jest wybranie przez Jury 3 Uczestników, którzy wezmą udział w

zdjęciach próbnych do Audycji pod tytułem „FIT-motywator”, na warunkach

określonych przez Organizatorów.

2. Kolejnym etapem wyboru Uczestnika, jest autoprezentacja Zgłaszającego na

spotkaniu z jury – zwane dalej Castingiem. O terminie spotkania Zgłaszający zostanie

poinformowany mailowo lub telefonicznie z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem.

Spotkanie z Jury będzie odbywać się dnia 1. lutego 2019 roku w studiu Telewizji

Proart przy ulicy Wolności 19 w Ostrowie Wielkopolskim,  od godziny 17.00

3. Spośród Zgłaszających Jury wybierze 3 osoby, którym zostanie zaproponowany udział

w Programie. Sama propozycja udziału nie jest równoznaczna z uzyskaniem statusu

Uczestnika Programu.

4. Wybór Uczestnika Programu zostanie dokonany przez Jury, w skład której wchodzą

Trener personalny, dietetyk oraz przedstawiciele Organizatora.

5. Wybór Uczestnika Programu nastąpi w oparciu o ocenę Jury co do realności

osiągnięcia celu przez Zgłaszającego. Dokonując oceny Jury weźmie pod uwagę

motywację Zgłaszającego do wprowadzenia zmian w wyglądzie zewnętrznym, zmiany

diety oraz podjęcia treningów, wyrażoną na spotkaniu z Jury. 

6. Organizator zastrzega sobie kontakt tylko z wybranymi Zgłaszającymi. Brak kontaktu

ze strony Organizatora do dnia 1. lutego 2019 oznacza odrzucenie kandydatury

Zgłaszającego. 

7. Zgłaszającemu wybranemu przez Jury zostanie zaproponowane wzięcie udziału

w Programie. Do wzięcia udziału w Programie konieczne jest podpisanie odrębnej



umowy z Organizatorami, w której zostaną określone prawa i obowiązki stron

związane z udziałem w Programie. Do czasu podpisania umowy Zgłaszający nie

nabywa żadnych uprawnień związanych z uczestnictwem w Programie.

8. Podejmując udział w Castingu, w przypadku zakwalifikowania się do udziału w

zdjęciach próbnych do Audycji. Uczestnicy Castingu wyrażają zgodę na przyjazd do

miejsca wskazanego przez Organizatora, na koszt własny, we wskazanym przez

przedstawicieli Organizatora termininie. 

9. Warunkiem koniecznym zakwalifikowania się do zdjęć próbnych do Audycji jest

wyrażenie przez Uczestnika zgody na upublicznienie jego podstawowych danych

osobowych (tj. imienia, nazwiska, wieku) zarejestrowanych w materiale filmowym.

10. Przez udział w Castingu oraz zakwalifikowanie się do zdjęć próbnych do Audycji,

oraz wykonanie czynności, o których mowa w niniejszym paragrafie, Uczestnik

wyraża zgodę na: 

a) wykorzystywanie przez Telewizję Proart, portal wlkp24.info swojego imienia i nazwiska,

wizerunku, głosu i/lub wypowiedzi zarejestrowanych w filmie. Oświadcza także, że inne

osoby występujące w filmie dotyczącym Uczestnika, również wyrażają zgodę na

wykorzystanie przez Telewizję Proart swojego imienia i nazwiska, wizerunku, głosu i/lub

wypowiedzi, które zostały zarejestrowane w filmie dla potrzeb Audycji oraz dla celów

promocji i reklamy Audycji przez Telewizję Proart, portal wlkp24.info lub Organizatora,

b) wielokrotne (nieograniczone ilościowo) korzystanie przez Telewizję Proart, portal

wlkp24.info ze swojego imienia i nazwiska, wizerunku, głosu i/lub wypowiedzi

zarejestrowanych w materiale filmowym i oświadcza, że inne osoby występujące w filmie

wyrażają zgodę na wykorzystanie przez Telewizję Proart, portal wlkp24.info swojego imienia

i nazwiska, wizerunku, głosu i/lub wypowiedzi, które zostały zarejestrowane w materiale

filmowym oraz utworów i/lub artystycznych wykonań zarejestrowanych (utrwalonych) w

związku z realizacją materiału filmowego w zakresie wymienionych poniżej pól eksploatacji.

11. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 6 odnosi się do wszystkich znanych pól

eksploatacji, a w szczególności do: 

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), 

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

usługtelekomunikacyjnych),

j) wprowadzania do sieci telekomunikacyjnych. 

12. Zezwolenie, o którym mowa powyżej, obejmuje również zgodę na wykonywanie

przez Telewizję Proart, portal wlkp24.info praw zależnych i nie jest ograniczone ani

czasowo, ani terytorialnie, tzn. odnosi się zarówno do terytorium Polski, jak i do

terytoriów innych państw. 

13. Uczestnik nie może w jakikolwiek sposób reklamować lub promować podczas

realizacji materiału filmowego jakichkolwiek towarów, usług i/lub podmiotów.

§ 4

Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje związane ze zgłaszaniem kandydatur do uczestnictwa w Programie należy

kierować do Organizatorów na adres wskazany w § 1 pkt 2.

2. Reklamacja powinna zwierać imię, nazwisko, dokładny adres korespondencyjny

osoby zgłaszającej reklamację, jak również wskazanie dokładnej przyczyny reklamacji

wraz z uzasadnieniem oraz uprawdopodobnienie zachowania terminu do składania

reklamacji określonego w § 4 pkt 4. Reklamacje nie spełniające określonych

w niniejszym paragrafie wymogów mogą zostać pozostawione bez rozpoznania.



3. Osoba składająca reklamację może w zgłoszeniu podać także adres mailowy, ze

wskazaniem, że oczekuje odpowiedzi w formie elektronicznej.

4. Reklamacje należy składać w terminie 14 dni od dnia, w którym zaistniało zdarzenie

stanowiące podstawę reklamacji.

5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Jury powiększone o przedstawiciela

Organizatora wyznaczanego każdorazowo do rozpoznania reklamacji. 

6. Organizator ma 14 dni liczonych od daty wpływu reklamacji na jej rozpatrzenie.

7. Decyzja wydana w wyniku rozpatrzenia reklamacji jest ostateczna i nie przysługuje od

niej odwołanie.

8. Zgłaszający reklamację zostaną poinformowani o podjętej w wyniku reklamacji

decyzji listem poleconym wysłanym na wskazany adres korespondencyjny lub

wiadomością wysłaną na wskazany zgodnie z § 4 pkt 3 adres mailowy w terminie 14

dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

§ 5

Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Organizator. 

2. Organizator zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z obowiązującymi

przepisami oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.

3. Organizator nie będzie przekazywał danych osobowych  podmiotom nie związanym z

Programem.

4. Dane osobowe Zgłaszającego będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie

w zakresie i przez czas niezbędny do celów związanych z przeprowadzeniem naboru

do Programu.

5. Organizator może zwrócić się do Zgłaszającego z prośbą o wyrażenie zgody na

przetwarzanie dodatkowych danych osobowych Zgłaszającego w celu związanym

z naborem.



6. Podanie wymaganych przez Organizatora danych osobowych jest dobrowolne.

Organizator zastrzega jednocześnie, ze nie podanie wskazanych w niniejszym

Regulaminie danych osobowych uniemożliwi udział Zgłaszającego w naborze.

7. Zgłaszający ma prawo dostępu do udostępnionych danych osobowych oraz może

żądać ich poprawienia bądź usunięcia. Żądania wglądu do danych osobowych, ich

poprawienia lub usunięcia należy kierować w formie pisemnej na adres Organizatora

wskazany w § 1 pkt 1.

§ 6

Postanowienia końcowe

1. Z treścią niniejszego Regulaminu można zapoznać się w siedzibach poszczególnych

Organizatorów oraz na stronie internetowej  -  www.fitmotywator.tvproart.pl

2. Zgłoszenie zamiaru uczestnictwa w Programie jest równoznaczne z wyrażeniem

zgody na warunki zawarte w Regulaminie.

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, a także przerwania,

zawieszenia lub zmiany terminu przeprowadzenia naboru do Programu. Informacje

o zmianie Regulaminu bądź przerwaniu, zawieszeniu lub zmianie terminu

przeprowadzenia do naboru zostaną udostępnione do publicznej wiadomości w sposób

przyjęty dla publikacji Regulaminu (§ 6 pkt 1). 


