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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  

TO CZAS DLA CIEBIE! – METAMORFOZA SKIN 

LASER LUBELSCY & OLIVKA 

 

Do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć zdjęcie twarzy bez makijażu.  

 

IMIĘ I NAZWISKO:  

ADRES ZAMIESZKANIA:  

DATA URODZENIA:  

TELEFON KONTAKTOWY:  

E – MAIL:  

 

Oświadczenie 

Wyrażam zgodę̨̨̨̨  na wykorzystywanie mojego wizerunku przez Olivka Blog oraz Skin Laser 

Lubelscy Dermatologia i Medycyna Estetyczna NZOZ "K.J.M. Lubelscy" s.c. zgodnie z art.8 

ustawy z dn. 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 90, 

poz. ze zm.) oraz na publikację moich wypowiedzi zgodnie z art. 14 ustawy z dn. 26 stycznia 

1984 r. – Prawo prasowe (Dz. U. nr 5, poz. 24 ze zm.). Niniejsza zgoda dotyczy wykorzystania 

mojego wizerunku oraz wypowiedzi na następujących nośnikach: prasa, Internet, nagrania 

video, prezentacje multimedialne oraz materiały promocyjne.  

 
..............................................................................  

data i podpis  

 

Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz ze zdjęciem twarzy należy dostarczyć do dnia 

20.11.2016 droga mailową na adres: metamorfoza@skin-laser.pl lub pocztą tradycyjną na adres 

Skin Laser Lubelscy, ul. Mickiewicza 14/2, 40-092 Katowice lub pozostawić w Rejestracji Kliniki 

Skin Laser Lubelscy.  
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REGULAMIN  

TO CZAS DLA CIEBIE! – METAMORFOZA SKIN LASER 

LUBELSCY & OLIVKA 

 

ORGANIZATOR: OLIVKA BLOG  

PARTNER GŁÓWNY: KLINIKA SKIN LASER LUBELSCY  

 

§1. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem Konkursu TO CZAS DLA CIEBIE! – METAMORFOZA SKIN LASER LUBELSCY & 

OLIVKA (zwanego dalej Konkursem) jest OLIVKA BLOG zwana dalej „Organizatorem”.  

2. Konkurs składa się̨̨̨̨  z II etapów. I etap (zwany dalej „Castingiem”), ma na celu wyłonienie 2 

Zwyciężczyń, które wezmą̨̨ udział w II etapie. II etap polega na wykonaniu u 2 Zwyciężczyń 

specjalistycznych zabiegów z zakresu medycyny estetycznej. Wykonanie zabiegów zostanie poprzedzone 

konsultacją lekarską ze specjalistą dermatologiem Doktor Krystyną Lubelską.  

3. Uczestniczkami Castingu (zwanymi dalej „Uczestniczkami”) mogą być kobiety pełnoletnie.  

4. Wymogiem uczestnictwa w Castingu jest przekazanie Organizatorowi zdjęcia twarzy bez makijażu wraz 

z wypełnionym i podpisanym formularzem zgłoszeniowym. Wymogiem uczestnictwa w Castingu jest 

również polubienie fanpage’a Skin Laser Lubelscy - Klinika Medycyny Estetycznej i OliVKA oraz 

udostepnienie na swoim facebook’u postu konkursowego. Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz ze 

zdjęciem należy dostarczyć  do Organizatora do dnia 20.11.2016 do godziny 24.00 drogą mailową na 

adres:metamorfoza@skin-laser.pl lub pocztą tradycyjną na adres Skin Laser Lubelscy, 40-092 Katowice, 

ul. Mickiewicza 14/2 lub pozostawić w Rejestracji Kliniki Skin Laser Lubelscy.  

5. Udział w Konkursie oraz podanie wymaganych przez Organizatora danych osobowych jest całkowicie 

dobrowolny. Niezłożenie formularza, podanie niepełnych lub nieprawdziwych danych oraz nieprzesłanie 

zdjęcia (bez makijażu) o których mowa w pkt. 4, uniemożliwia udział Uczestniczki w Castingu.  

 

§2. Czas trwania Konkursu 

1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 20.10.2016 i trwa do dnia 16.12.2016.  

2. Zgłoszenia do Castingu trwają od 20.10.2016 do dnia 20.11.2016.  

3. Ogłoszenie 2 Zwyciężczyń konkursu odbędzie się w dniu 23.11.2016. 
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§3. Nagrody 

1. Nagrodą dla Zwyciężczyń I etapu jest udział w II etapie Konkursu.  

2. Nagrodą w II etapie konkursu będzie zabieg/zabiegi z zakresu medycyny estetycznej. Decyzję o 

rodzaju zabiegu podejmie specjalista dermatolog Dr Krystyna Lubelska po konsultacji ze Zwyciężczyniami 

i wcześniejszym wykluczeniu przeciwskazań́ do wykonywania zabiegów z zakresu dermatologii 

estetycznej o których mowa w §4 ust 5.  

3. Brak możliwości wymiany nagrody na gotówkę lub inne usługi i produkty.  

4. Prawa do nagrody nie można przenieść na osobę trzecią.  

 

§4. Przebieg Konkursu 

1. Spośród osób, które zgłoszą̨̨̨̨ swój udział w Castingu, spełniających warunki wskazane § 1 ust. 3 oraz 4 

niniejszego Regulaminu – Komisja Castingowa w składzie: Dr Krystyna Lubelska, Edyta Filipiak wybierze 

2 Zwyciężczynie.  

2. Zwyciężczynie zostaną̨̨ poinformowane o tym fakcie drogą mailową i telefoniczną w dniu 23.11.2016.  

3. W II etapie Konkursu, Zwyciężczynie zostaną̨̨ poddane konsultacji lekarskiej ze specjalistą 

dermatologiem Dr Krystyną Lubelską, na podstawie której Doktor Krystyna Lubelska ustali schemat 

metamorfozy dla każdej ze Zwyciężczyń z osobna mając do wyboru: Botox, wypełnianie zmarszczek 

kwasem hialuronowym, mezoterapię PROFHILO, zabieg nićmi liftingującymi. Po wyrażeniu zgody przez 

Zwyciężczynie możliwe jest także wykonanie innego, zaproponowanego przez Doktor Krystynę̨̨ Lubelską, 

zabieg u z zakresu dermatologii estetycznej.  

4. Po wykonamy zabiegu Zwyciężczynie zostaną̨̨ zaproszone do indywidualnej konsultacji z Edytą Filipiak 

(Olivka Blog) podczas której zostaną̨̨ poddane analizie kolorystycznej oraz konsultacji dot. najnowszych 

trendów w modzie.  

5. Przebieg metamorfoz będzie dokumentowany na łamach strony www.skin-laser.pl, www.olivkablog.pl 

social mediach i innych mediów elektronicznych i papierowych w formie artykułu wraz ze zdjęciami i relacji 

video.  

6. Zwyciężczyni castingu zobowiązana jest do pozostawania w dyspozycji Organizatora do czasu 

zakończenia Konkursu.  

7. Zwyciężczynie wyrażają̨̨ zgodę̨̨  na udział w sesji zdjęciowej na zakończenie konkursu. Sesja zdjęciowa 

poprzedzona będzie profesjonalnym makijażem wykonanym przez makijażystę.  

 

 

http://www.skin-laser.pl/
http://www.olivkablog.pl/
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§5. Postanowienia końcowe 

1. Metamorfoza TO CZAS DLA CIEBIE ! – METAMORFOZA SKIN LASER LUBELSCY & OLIVKA której 

warunki zostały określone przez Organizatora, nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu 

art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. 2004 r. Nr 4 poz. 27).  

2. Poprzez zgłoszenie chęci udziału w Konkursie Uczestniczki, w tym Zwyciężczynie wyrażają̨̨̨̨ zgodę̨̨̨̨  i 

upoważniają̨̨̨̨ Organizatora do przetwarzania ich danych osobowych w zbiorze danych osobowych i poza 

tym zbiorem dla celów organizacji Konkursu, wyłonienia Zwyciężczyń́ oraz realizacji Konkursu, w tym na 

publikację tych danych na łamach prasy, Internetu, nagrań́ wideo oraz innych materiałów promocyjnych. 

Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Uczestników, w tym Zwyciężczynie jest 

Organizator.  

3. Poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie Uczestniczki, w tym Zwyciężczynie wyrażają̨̨̨̨ zgodę̨̨̨̨  i 

upoważniają̨̨̨̨ Organizatora do nieodpłatnego utrwalania i rozpowszechniania swojego wizerunku i jego 

elementów na łamach stron www, kanałów social media, nagrań́ video w celu udokumentowania realizacji 

Konkursu.  

4. Zgłoszenia nadesłane wraz z załącznikami przez Kandydatki, do momentu wyłonienia Zwyciężczyń 

etapu I, są traktowana jako dokumentacja tajna. Po wyłonieniu dwóch Zwyciężczyń, zgłoszenia 

niezakwalifikowanych Kandydatek zostaną traktowane w sposób tajny i nie będą podlegały żadnym 

publikacjom. 

5. Zgłaszając swój udział w Konkursie i biorąc w nim udział Uczestniczki (w tym Zwyciężczynie) 

podporządkowują̨̨̨̨ się postanowieniom niniejszego Regulaminu i wyrażają̨̨̨̨ zgodę na jego treść.  

6. Organizator nie ponosi ani nie zwraca żadnych kosztów poniesionych przez Uczestniczki (w tym 

Zwyciężczynie) związanych z uczestnictwem w Konkursie.  

7. Organizator zastrzega sobie prawo przedłużenia czasu trwania Konkursu lub któregokolwiek z jego 

etapów, bez obowiązku podawania powodów.  

8. W każdym momencie, z ważnych powodów Organizator może odwołać Konkurs podając równocześnie 

przyczynę̨̨̨̨ jego odwołania. W razie zaistnienia takiej sytuacji, Organizator nie ponosi żadnych kosztów 

poniesionych przez Uczestniczki (w tym Zwyciężczynie).  

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za usługi pocztowe lub za działalność osób trzecich.   

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowe funkcjonowanie połączeń internetowych, 

które mogą mieć wpływ na otrzymywanie i rozpoznawanie informacji związanych z Konkursem.   

11. Wszelkie spory wynikłe z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań związanych z 

niniejszym Konkursem będą̨̨̨̨ rozstrzygane przez Sąd Rejonowy, właściwy dla siedziby Organizatora.   

12. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się̨̨̨̨ przepisy kodeksu cywilnego.  
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