
 REGULAMIN PROGRAMU METAMORFOZA Z IKRĄ 

§1.Organizatorem całego programu jest Organizator wydarzenia Rybobrania 2018 

§2.Uczestniczkami metamorfoz, mogą być Panie w wieku 18+, zamieszkałe w Krośnie 
Odrzańskim lub w Gminie Krosno Odrzańskie. 

§3.Uczestniczki zostają wyłonione w drodze 2 etapów: 
1 etap  - w drodze castingu mailowego za pomocą formularza który dostępny jest na 
stronie www.rybobranie.com w dniach 8 - 11 marca wraz z ogłoszeniem wyników 12 
marca do godz 12:00 
2 etap - w drodze weryfikacji na spotkaniu osobistym, które odbędzie się 12 lub 13 mar-
ca o godz 19:00 w podanej w wiadomości mailowej lokalizacji 
Jury w składzie: Właściciel Salonu Wenus, Stylista Włosów, Właściciel Siłowni Olimpia, 
Przedstawiciel UM Krosno Odrzańskie odpowiedzialny za Organizację Rybobrania 2018 
Jury ogłosi swój werdykt 16 marca na stronie internetowej wydarzenia. 

Kandydatka na Uczestniczkę zobowiązana jest stawić się na rozmowę kwalifikacyjną  w 
2 etapie, w miejscu i czasie wyznaczonym przez Organizatora. 
b)    Rozmowa kwalifikacyjna odbywa w obecności komisji kwalifikacyjnej złożonej z 
ekspertów ds. zmiany wizerunku i polega na prezentacji kandydatek na Uczestniczki i 
sprawdzaniu predyspozycji kandydatek na Uczestniczki do udziału w Programie. 
c)    W związku z tym, iż Organizator przewiduje przesłuchanie maksymalnie do 30 
osób w ciągu dnia, w przypadku zgłoszenia się do udziału w Programie większej ilości 
kandydatek, Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru pierwszych 30 kandydatek 
wybranych przez Komisję spośród kandydatek, które nadesłały swoje zgłoszenia. W 
miarę możliwości oraz czasu komisja zastrzega sobie prawo do dokonania przesłucha-
nia większej ilości kandydatek. Organizator nie zwraca kosztów przejazdu i zakwatero-
wania (w tym wyżywienia) kandydatek na Uczestniczki. Osoby biorące udział w Pro-
gramie ponoszą wszelkie koszty związane z udziałem we własnym zakresie.  

§4.Wybrane kandydatki godzą się dobrowolnie na : 
- przeprowadzenie wywiadu mającego na celu określenie typu urody, doboru 
kolorystycznego, opracowaniu odpowiedniej diety oraz ćwiczeń 
– wykonanie sesji przed i po oraz w trakcie zabiegów, jak również wykonanie finalnych 
zdjęć po metamorfozie 
– poddaniu się serii zabiegów na ciało 

http://www.rybobranie.com


– zmianę koloru włosów, długości, oraz innych zabiegów niezbędnych do finalizacji za-
mierzeń fryzjera 
– poddanie się makijażowi permanentnemu 
– poddanie się zabiegom medycyny estetycznej 
– poddanie się zabiegom pielęgnacyjnym oraz upiększającym twarzy, ciała, dłoni, stóp 
– poddaniu się programowi opracowanemu przez trenera personalnego i dietetyka 
- prezentację finałową dnia 10 czerwca podczas Rybobrania 

§5.Program metamorfozy przeprowadzony jest bezpłatnie. 

§6.Uczestniczki, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniej-
szym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdy-
skwalifikowane, o czym każdorazowo będzie decydować Organizator. 
4.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za stan zdrowia Uczestniczek. Uczest-
niczka ma świadomość ewentualnych obciążeń tak w sferze zdrowia fizycznego, jak i 
psychicznego związanych z udziałem w Programie i przyjmuje na siebie wszelkie skutki 
wynikające z poddania się takim obciążeniom.  
5.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności m.in. za:  
a.    szkody powstałe na skutek wykonania nieprawidłowego zgłoszenia do Programie,  
b.    problemy w funkcjonowaniu Programu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, który-
ch Organizator nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczegól-
ności jeśli wynikają one ze zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej,  

§7. Osoba biorąca udział w Programie wyraża niniejszym nieodpłatnie zgodę na publi-
kację wszelkich materiałów (zawierające m.in. wizerunek, głos, imię i nazwisko, miejsce 
zamieszkania, wypowiedzi, itp.) Na powyższą okoliczność Uczestniczki Programu 
otrzymają do podpisu stosowne oświadczenia. Organizator zastrzega sobie prawo foto-
grafowania i filmowania Uczestniczek w trakcie Programu oraz wykorzystywania po-
wstałych zdjęć w związku z Programem, a także w celach promocyjnych Programu i jej 
partnerów. 

§8.Uczestniczka zobowiązuje się do stawienia we wcześniej ustalonym miejscu i czasie 
na wykonanie kolejnych etapów metamorfoz, oraz szczególnie w terminie 10 czerwca 
2018. 

§9 .Wycofanie się uczestniczki z programu metamorfozy może nastąpić wyłącznie w 
trybie pisemnej a po podpisaniu zgody na rezygnację z metamorfozy skutkuje karą pie-
niężną w wysokości 5000 zł, bez względu na etap metamorfozy, na którym znajduje się 
uczestniczka. Karę należy wpłacić na konto organizatora – w ciągu 7 dni od powiado-



mienia pisemnego o wycofaniu się z programu. Brak wpłaty skutkuje wstąpieniem na 
drogę sądową przez Organizatora. 

§10.Organizator zapewnia profesjonalną obsługę metamorfozy przez osoby o najwyżs-
zych kwalifikacjach zawodowych i zobowiązuje się również dbać o dobro uczestniczki i 
zadowolenie z dokonanych zmian. 

§11.Żadne z wykonanych usług lub świadczeń na rzecz uczestniczki nie podlegają re-
klamacji, ani innym roszczeniom ze strony uczestniczki. 

§12.Wszelkie inne regulacje prawne niewyszczególnione w tym regulaminie podlegają 
pod Kodeks Cywilny.  

§13.Wszelkie spory będzie rozstrzygać sąd okręgowy. 

§14.Regulamin wchodzi w życie z dniem 08.03.2018r.


