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REGULAMIN AKACJI  METAMORFOZA „Kobieta odNOWA”  

W RAMACH DNIA KOBIET W MDK WOŁOMIN dn. 05.03.2023 r. 

 
§1 

Informacje o konkursie 

1. Organizatorem Konkursu METAMORFOZA „Kobieta odNOWA” (zwanego  dalej: METAMORFOZA) jest Miejski Dom 
Kultury w Wołominie.  

2. Metamorfoza ”Kobieta doNOWA” stanowi nieodłączny element obchodów Dnia Kobiet w Wołominie i jest jego 
integralną częścią. 

3. Wołomińskie obchody Dnia Kobiet objął patronatem Burmistrz Wołomina. 

4. Konkurs ma na celu kompleksową zmianę wizerunku 4  (czterech) wybranych kandydatek w różnym wieku, 

począwszy od analizy kolorystycznej,  fryzury, makijażu, manicure, doboru bielizny aż do stroju.  

5. Konkurs rozpoczyna się w dniu 08.02.2023 roku i trwa do dnia 05.03.2023 roku tj. do wydarzenia jakim jest Dzień 

Kobiet, które odbędzie się w Miejskim Domu Kultury w Wołominie. 

§2 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w METAMORFOZIE. 

2. Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki uczestniczek. 

3. Słowniczek: 

1) Pod nazwą Formularz METAMORFOZA   rozumie się złożenia oświadczenia woli  przez osobę uczestniczącą  

w Konkursie.  

2) Pod nazwą Uczestniczka: rozumie się kobietę w wieku 18+, posiadającą pełna zdolność do czynności 

prawnych,  wyłonioną przez Komisję. Każda z Uczestniczek biorących udział w Konkursie wyraża nieopłatną 

zgodę na publikę jej wizerunku, w tym rozpowszechnienia nagrania wizerunku utrwalonego w jakiejkolwiek 

sposób i na dowolnym nośniku informacji,  jak również wykorzystania wizerunku na stronach internetowych, 

portalach społecznościowych Facebook, Instagram, Tik tok  Miejskiego Domu Kultury w Wołominie, Urzędu 

Miejskiego w Wołominie, partnerów  Metamorfoz   bez ograniczeń, wykorzystywania w publikacjach za 

pośrednictwem wszelkich mediów/kanałów dystrybucji informacji tylko i wyłącznie w celach informacyjnych, 

edukacyjnych, promocyjnych i reklamowych. Wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form 

elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu 

końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne. 

3) Pod nazwą Komisja/Partnerzy metamorfozy, rozumie się osoby wskazane przez Organizatora, które wyłonią  

z pośród Uczestniczek  Panie do przeprowadzenia metamorfozy oraz zajmą się kompleksową metamorfozą 

Uczestniczek.   

4) Pod nazwą Parterów rozumie się specjalistów, którzy dokonają metamorfozy uczestniczek w ramach 

konkursu.   

4. Wyniki METAMORFOZY wraz z ewentualnymi relacjami z przebiegu METAMORFOZ będą publikowane na stronie 
internetowej i portalach społecznościowych MDK Wołomin  

 www.mdkwolomin.pl 

 mdk.wolomin - Instagram 

 Miejski Dom Kultury w Wołominie - Facebook 

        oraz na stronach internetowych i profilach Facebook Partnerów METAMORFOZY 

 

§3 

Zasady akcji METAMORFOZA „Kobieta odNOWA” 

1. Konkurs składa się z III etapów. 

2. I etap ma na celu wyłonienie 4 UCZESTNICZEK, które wezmą udział w Metamorfozach. 
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        Będą to kobiety w wieku powyżej 18 roku życia, które zgłosiły wolę udziału w Konkursie, spełniają warunki zawarte 

w regulaminie konkursu oraz dostarczyły formularz zgłoszeniowy w dniach 08.02.2023 r. do 20.02.2023 r. do 

godziny 20:00 w formie elektronicznej pod wskazany adres e-mail bądź w wersji papierowej do siedziby 

Miejskiego Domu Kultury w Wołominie. 

3. II etap (Czas trwania: od 25.02.2023 r. do 04.03.2023 r.) Polega na uczestnictwie Pań wyłonionych do Konkursu  

w sesji fotograficznej, poddanie się zabiegom w gabinetach kosmetycznych, fryzjerskich, spotkanie ze stylistką itp., 

zgodnie z opracowanym przez Organizatora harmonogramem. 

4. W III etapie Finałowym w dniu 05 marca 2023 r. uczestniczki Metamorfoz zaprezentują efekt końcowy zmian 

podczas pokazu w trakcie trwania Dnia Kobiet w MDK Wołomin. Wizerunek uczestniczek podczas pokazu będzie 

udostępniony publiczności w formie prezentacji (wizerunek przed zmianą i po zmianie). 

§4 

Warunki uczestnictwa 

1. Uczestniczkami Metamorfozy  mogą być kobiety pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. 

2. Uczestniczkami Metamorfozy nie mogą być pracownikami MDK Wołomin oraz Partnerów Metamorfoz. 

3. Warunkiem koniecznym uczestnictwa w Metamorfozach jest przekazanie Organizatorowi dwóch zdjęć (twarzy  

i całej sylwetki) wraz z wypełnionym i podpisanym formularzem zgłoszeniowym, stanowiącym Załącznik nr. 1 do 

Regulaminu. Zdjęcia należy przesłać do Organizatora na adres mailowy: metamorfoza@mdkwolomin.pl lub 

dostarczyć osobiście do MDK w Wołominie, w terminie  do 20 lutego 2023 r. do godziny 16:00. Zdjęcia nie mogą 

zawierać treści erotycznych, niecenzuralnych, naruszających powszechnie panujące zasady moralności, godności 

osobistej, nawiązań do symboli religijnych, etnicznych lub rasowych. Zdjęcia nie mogą również przedstawiać 

nagości. Nadsyłając zdjęcie Uczestniczka  zaświadcza, że posiada pełne prawa do tego zdjęcia oraz, że nie jest to 

zdjęcie celebryty lub jakiejś innej powszechnie znanej osoby. Na nadesłanych zdjęciach nie może być widoczne 

logo lub znak towarowy (np. logo marki odzieżowej). Zdjęcie, co do którego Organizator poweźmie wątpliwość, że 

może ono naruszać prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie nie będzie uwzględnione i zostanie 

zdyskwalifikowane. 

4. Warunkiem koniecznym uczestnictwa w Konkursie jest wyrażenie zgody na publiczne zaprezentowanie wizerunku 

Uczestniczki: zdjęcia, plakaty, prasa lokalna strony internetowe, portale społecznościowe  i inne. 

5. Udział w Konkursie  możliwy jest tylko po spełnieniu warunków koniecznych uczestnictwa. 

6. Od wyników Konkursu nie przysługuje odwołanie. 

7. Komisja Konkursowa wyłaniające laureatki Konkursu składa się z  6 osób powołanych przez Organizatora.  

§5 
Nagrody 

1. Nagrodą dla zgłaszających się do Metamorfoz jest zakwalifikowanie się do akcji Metamorfoza mającą na celu 

zmianę wizerunku. 

2. Nagrodami w akcji Metamorfoza jest: 

 Analiza kolorystyczna oraz analiza sylwetki wykonana przez stylistkę (wizyta bezpłatna) 

 Bon rabatowy uprawniający do zakupu indywidualnej palety kolorystycznej w preferencyjnej cenie. 

 Stylizacja fryzury wraz z koloryzacją (wizyta bezpłatna) 

 Stylizacja paznokci (wizyta bezpłatna) 

 Dobór bielizny (prawidłowo dobraną bieliznę uczestniczka otrzymuje bezpłatnie w ramach nagrody)  

 Dobór odpowiednio dobranego stroju do sylwetki uczestniczki (będzie to stylizacja zaprezentowana podczas 

finałowego pokazu) 

 Bon rabatowy uprawniający do zakupu odzieży wybranej do pokazu w trakcie finałowej gali w preferencyjnej 

cenie. 

3. Nagrodami w konkursie dla wyłonionych kandydatek będą też nagrody niespodzianki ufundowane przez 

Organizatora  Metamorfoz i Partnerów Metamorfoz.  
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§ 6 

Przebieg Konkursu 

1. Spośród Pań, które zgłoszą swój udział w Metamorfozach, spełniających warunki uczestnictwa w konkursie 

Komisja Konkursowa wybierze 4 uczestniczki, które wezmą udział w pokazie finałowym podczas Dnia Kobiet 

organizowanego 5 marca 2023 roku w Miejskim Domu Kultury w Wołominie. 

2. UCZESTNICZKI zostaną poinformowane  o fakcie uczestnictwa w Metamorfozie drogą e- mailową bądź 

telefonicznie do dnia 23 lutego 2023 r. 

3. Do dnia 5 marca 2023 r. Uczestniczki zostaną poddane Metamorfozie, którą wraz ze stylizacją finałową 

zaprezentują w dniu finału.  

4. Jeżeli po trzykrotnej próbie Organizator nie będzie mógł się skontaktować ze laureatką Konkursu, wybierze inną 

osobę. 

§ 7 

Prawa i obowiązki Uczestnika konkursu 

1. Wybrane przez Organizatora UCZESTNICZKI zobowiązane są do pozostawania w dyspozycji Organizatora do czasu 

zakończenia Programu Metamorfoz. 

2. Miejski Dom Kultury nie ponosi żadnej odpowiedzialności za świadczone w ramach Metamorfozy przez Partnerów 

Metamorfozy usługi, a także sprzedawane produkty. 

§ 8 

Postanowienia końcowe 

1. Akcja metamorfoza „Kobieta od NOWA”, której warunki zostały określone przez Organizatora, nie jest grą losową 

ani zakładem wzajemnymi 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 Programie Uczestniczki, wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora oraz do 

przetwarzania ich danych osobowych w zbiorze danych osobowych i poza tym zbiorem dla celów organizacji 

programu, w tym na publikację tych danych na łamach portalu Facebook oraz innych gazet, stronach 

internetowych w związku z realizacją i przebiegiem Programu Administratorem danych osobowych 

udostępnionych przez Uczestniczki jest Organizator. 

3. Poprzez zgłoszenie udziału w konkursie Uczestnicy, wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do nieodpłatnego 

utrwalania i rozpowszechniania swojego wizerunku i jego elementów na łamach Facebook oraz innych gazet, 

stronach internetowych w celu udokumentowania realizacji metamorfozy. 

4. Zgłaszając swój udział w konkursie i biorąc w nich udział Uczestniczka, podporządkowuje się postanowieniom 

niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę na jego treść. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, również w zakresie nagród i terminów, jeżeli nie wpływa 

to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Metamorfozie. 

6. W każdym momencie, z ważnych powodów Organizator może odwołać Program, podając równocześnie przyczynę 

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

uczestników.  

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za usługi pocztowe lub za działalność osób trzecich. 
8. Uczestnik nie może przenieść praw do przyznanej nagrody/udziału w akcji metamorfozy na osoby trzecie. 

Uczestnik ma możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanej mu nagrody, składając do Miejskiego Domu Kultury 
stosowne oświadczenie na piśmie, nie później jednak niż 3 dni po ogłoszeniu o wyborze uczestników 
METAMORFOZY. 

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowe funkcjonowanie połączeń internetowych, które mogą 

mieć wpływ na otrzymywanie i rozpoznawanie informacji związanych z akcją metamorfoza „Kobieta odNOWA”. 

10. We wszystkich sprawach nie uregulowanych regulaminem decyzje podejmuje Organizator Konkursu. 
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OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA: 

 
1. Niniejszym oświadczam, iż zapoznałem się z Regulaminem METAMORFOZY „Kobieta odNOWA” i w całości go 

akceptuję, co potwierdzam własnoręcznym podpisem. 
2. Oświadczam, iż mój stan zdrowia pozwala na wzięcie udziału w działaniach wskazanych przez MDK Wołomin 

i w chwili obecnej nie są mi znane żadne choroby czy dolegliwości ograniczające taką możliwość, w szczególności 
uczulenia, reakcje alergiczne lub niepożądane.  

3. Oświadczam, iż jako Uczestniczka METAMORFOZY będę stosowała  działania zalecane przez Organizatorów i/lub 
Partnerów METAMORFOZY. 

4. Oświadczam, że w całości przeczytałam i zrozumiałam treść powyższego Oświadczenia i je akceptuję bez 
zastrzeżeń. 

5. Wyrażam zgodę na nieopłatną zgodę na publikę mojego wizerunku oraz przekazanych przeze mnie zdjęć, w tym 
rozpowszechnienia nagrania wizerunku utrwalonego w jakiejkolwiek sposób i na dowolnym nośniku informacji,  
jak również wykorzystania wizerunku na stronach internetowych, portalach społecznościowych Facebook, 
Instagram, tik tok  Miejskiego Domu Kultury w Wołominie, Urzędu Miejskiego w Wołominie, partnerów  
Metamorfoz   bez ograniczeń czasowych czy terytorialnych , wykorzystywania w publikacjach za pośrednictwem 
wszelkich mediów/kanałów dystrybucji informacji tylko i wyłącznie w celach informacyjnych, edukacyjnych, 
promocyjnych i reklamowych. Również wyrażam zgodę na użycie mojego wizerunku  do różnego rodzaju form 
elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, 
lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne 

6. Oświadczam, iż została mi przekazana klauza informacyjna RODO.  
 

 

Dane uczestnika: 
Imię i Nazwisko: ………………………..………………………………………………………………………………………………………... 
Adres:……………………………………………………………………………………………………………………..……..…………….……… 
Telefon kontaktowy:…………………………………………………………………………………….……………………..……….………   
Adres e-mail:………………………………………………………………………………….……………………………….………….……….. 
 

 ………………………………………………...………………… 
                                                                                                       Data, Imię i Nazwisko uczestniczki     

 

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO): 
 
Informujemy, iż zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO, 
informujemy, że: 
1. Administratorem danych osobowych pozyskanych na potrzeby produkcji spotu jest Miejski Dom Kultury, ul. Mariańska 7, 05-200 Wołomin; 
2. W Miejskim Domu Kultury w Wołominie jest powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych (IODO) - Marcin Karczmarczyk, e-mail: marcinka@mdkwolomin.pl 
3. Zbierane przez Organizatora dane osobowe są przetwarzane w celu wyrażenia zgody na publikację wizerunku dziecka w materiale promocyjnym lub informacyjnym Gminy Wołomin na  
podstawie art. 6 ust. 1 lit.a ww. Rozporządzenia; 
4. Państwa dane nie będą przekazane do państw trzecich. 
4. Odbiorcą pozyskanych przez Organizatora danych osobowych jest Miejski Dom Kultury w Wołominie. 
5. Gromadzone dane osobowe będą przechowywane wieczyście. Po 25 latach zostaną przekazane do Archiwum państwowego w Warszawie. 
6. Ponadto, informujemy, że ma Pani/Pan prawo do:  
- dostępu do swoich danych osobowych,  
- żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,  
- żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,  
- żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,  
- wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,        ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać automatycznym sposobom przetwarzania danych osobowych opierających się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym nie 
będą podlegać profilowaniu. 
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wyrażenia zgody na wykorzystanie wizerunku dziecka w materiale promocyjnym lub informacyjnym Gminy Wołomin. 
Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w nagraniu materiału promocyjnego lub informacyjnego Gminy Wołomin. 
 
 
 
 
 

Zapoznałem/-am się i akceptuję 
 

………………………………………………...………………… 
                                                                                                       Data, Imię i Nazwisko uczestniczki   

mailto:jan.bartnik@mdkwolomin.pl

