
REGULAMIN KONKURSU pn. „Show Your Natural Beauty” 
 Postanowienia ogólne 
1. Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki przeprowadzenia 
konkursu pn. „Show Your Natural Beauty” (dalej „Konkurs”) odbywającego 
się od 11.09.2017 r. do 31.03.2018 r. w ramach projektu Guess Poland Sp. z 
o.o. z siedzibą przy u. Wołoskiej 22A (dalej „Projekt”) organizowanego przy 
współpracy z wydawcą magazynu Glamour Burda GL Polska Sp. z o.o., z 
siedzibą przy ul. Marynarskiej 15 w Warszawie 
2. Organizatorem Konkursu jest Guess Poland sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie 
przy ul. Wołoskiej 22A, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców 
prowadzonym przez Krajowy Rejestr Sądowy pod nr KRS KRS 0000390717, nr 
NIP 5842718491, nr REGON 221411367 (dalej „Organizator”). 
3. Konkurs będzie prowadzony w ramach Projektu pod tą samą nazwą, czyli Show 
Your Natural Beauty (dalej „Konkurs”). 
4. Celem Konkursu jest wyłonienie Zwyciężczyni, która, zdaniem Jury oraz 
Czytelniczek Glamour najlepiej uosabia cechy/wartości propagowane za 
pośrednictwem Projektu – naturalne piękno, radość życia, pewność siebie oraz 
świadomość własnej wartości. 
5. Zwyciężczyni wspólnie z Ambasadorkami akcji (Igą Lis i Jessicą Mercedes 
Kirschner) weźmie udział w sesji zdjęciowej do magazynu Glamour w 
pierwszym kwartale 2018 r. 
6. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: 
Castingach - należy przez to rozumieć ́element Projektu, który stanowi 
Etap Pierwszy Konkursu – wstępne eliminacje, które odbędą się̨ w 
następujących lokalizacjach i terminach: 
a) 30.09 – sklep GUESS w Galerii Kazimierz w Krakowie w godz. 11:00 – 
14:00 
b) 01.10 – sklep GUESS w Magnolia Park we Wrocławiu w godz. 11:00 – 
14:00 
c) 14.10 – sklep GUESS w CH Posnania w Poznaniu w godz. 11:00 – 14:00 
d) 15.10 – sklep GUESS w CH Riviera w Gdyni w godz. 11:00 – 14:00 
e) 28.10 – kawiarenka DD TVN przy ul. Hożej 76 w Warszawie w godz. 08:00 
– 11:00 – podczas weekendowego wydania programu Dzień Dobry TVN 
podczas których specjalnie powołane przez Organizatora JURY, wyłoni 
maksymalnie 10 Finalistek, które przejdą do dalszej części Konkursu 
jakim jest głosowanie online. 
(Castingi odbywają się w godzinach podanych powyżej. Decyduje 
kolejność zgłoszeń.) 
Jury – należy przez to rozumieć gremium, które dokona selekcji 
Uczestniczek na pierwszym etapie Konkursu, czyli podczas Castingów w 
sklepach GUESS oraz kawiarence DD TVN. W skład Jury wchodzą: Anna 
Jurgaś – Redaktor Naczelna magazynu Glamour, Kasia Sokołowska – 
reżyser pokazów mody, Mateusz Stankiewicz – uznany fotograf modowy 
oraz Ambasadorki Akcji – Jessica Mercedes – blogerka, Iga Lis – 
modelka i młoda trendsetterka. Jury podejmować będzie decyzje w 
oparciu o kryteria, o których mowa w punkcie 4. Jury będzie 
podejmować decyzje większością głosów, a w razie równowagi głosów, 
głos decydujący będzie przysługiwał przewodniczącemu Jury. Sposób 
podejmowania decyzji przez Jury stosuje się odpowiednio do wszystkich 
postanowień Regulaminu, w którym jest mowa o decyzjach czy 
działaniach Jury; Jury podejmować będzie decyzje w oparciu o kryteria, 
o których mowa w punkcie 4 powyżej. W sytuacjach losowych skład 
Jury może ulec zmianie. 
Ambasadorkach Akcji – należy rozumieć młode gwiazdy, które 
uosabiają cechy/wartości propagowane przez Projekt - naturalne 
piękno, radość życia, pewność siebie oraz świadomość własnej wartości. 
Ambasadorki mają wpływ na kształtowanie opinii publicznej oraz mogą 
kreować trendy wśród swoich fanek/fanów. W Projekcie marki GUESS 



Ambasadorkami są: Jessica Mercedes i Iga Lis. W sytuacjach losowych 
osoby Ambasadorek mogą ulec zmianie. 
Głosowaniu online – należy przez to rozumieć drugi Etap Konkursu 
polegający na oddawaniu głosów na wybrane przez Jury Finalistki za 
pośrednictwem strony do głosowania umieszczonej na oficjalnej stronie 
internetowej Glamour. Głosowanie online rozpocznie się 17.11.2017 r. - 
dzień po ogłoszeniu Finalistek w magazynie Glamour (w sprzedaży od 
16.11.2017 r.) – i potrwa przez 10 dni, czyli do 27.11.2017 r. 
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wyżej wymienionych 
terminów o czym poinformuje niezwłocznie w Regulaminie 
zaktualizowanym na oficjalnej stronie Glamour. 
Sesji – należy przez to rozumieć sesję zdjęciową do magazynu 
Glamour, w której wystąpi Zwyciężczyni Konkursu oraz Ambasadorki 
Akcji – Iga Lis i Jessica Mercedes. Sesja zostanie wykonana w 
pierwszym kwartale 2018 r. W czasie sesji Zwyciężczyni będzie miała na 
sobie wyłącznie ubrania, buty i dodatki marki GUESS wybrane i 
dostarczone przez Organizatora. Zwyciężczyni nie ma wpływu na wybór 
ubrań do Sesji. Zdjęcia z sesji ukażą się w magazynie Glamour w tym 
na okładce magazynu w pierwszym kwartale 2018 r. Selekcji zdjęć 
dokona Organizator wspólnie z Redakcją magazynu Glamour. Telewizja 
TVN nagra materiał z sesji, który zostanie wyemitowany w tygodniu 
przed publikacją magazynu Glamour z sesją. 
Uczestniczce - należy przez to rozumieć pełnoletnią dziewczynę/ 
kobietę, która poprzez przyjście na jeden z wyżej wymienionych 
Castingów zgłosi swój udział w Konkursie zgodnie z niniejszym 
Regulaminem i spełni wszystkie wymogi opisane szczegółowo 
niniejszym Regulaminem lub dziewczynę niepełnoletnią, która 
skończyła 16 lat i na casting przyjdzie z opiekunem prawnym, którego 
opieka jest udokumentowana; Biorąc udział w Konkursie jednocześnie 
Uczestniczka akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego 
Regulaminu. 
Okresie gotowości – należy przez to rozumieć okres trwający od 
ostatniego Castingu do dnia, w którym odbędzie się Sesja, w którym to 
okresie Uczestniczka powinna pozostawać w gotowości w przypadku 
otrzymania informacji od Organizatora, że a) potrzebuje On pilnie 
pewnych informacji od Uczestniczki b) w ciągu tygodnia powinna się 
stawić w określonym terminie w Warszawie, w miejscu wskazanym 
przez Organizatora. W okresie Gotowości Uczestniczka ma obowiązek 
ciągłego posiadania przy sobie i odbierania włączonego i działającego 
telefonu komórkowego, którego numer wskaże jako kontaktowy. 
Pakiecie Zgłoszeniowym – set formularzy, które Uczestniczka 
dostanie podczas Castingów oraz podczas Sesji. Jego podpisanie jest 
warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w Castingu, a tym samym w 
całym Konkursie. W skład pakietu wchodzą: 
- zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez podmioty i osoby 
zaangażowane w przeprowadzenie Projektu i Konkursu 
- zgoda na wykorzystanie wizerunku przez podmioty i osoby 
zaangażowane w przeprowadzenie Projektu i Konkursu 
- oświadczenie, że Uczestniczka nie jest znaną influencerką/blogerką/ 
modelką i nie ma zobowiązań reklamowych 
- oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Konkursu 
Finalistce – należy rozumieć Uczestniczkę, która po Etapie Pierwszym 
Konkursu, czyli po Castingu, zostanie wybrana do drugiego Etapu, czyli 
do Głosowania Online. Jury wybierze maksymalnie 10 Finalistek. 
Zwyciężczyni Konkursu – należy przez to rozumieć Uczestniczkę 
Konkursu, która zwycięży w drugim, a zarazem ostatnim Etapie 
Konkursu, czyli w głosowaniu online. W ramach wygranej Zwyciężczyni 
konkursu otrzyma Nagrodę Główną. Zwyciężczyni Konkursu musi 



spełnić wszystkie warunki i wypełnić wszelkie obowiązki przewidziane w 
Regulaminie Konkursu. 
Nagrodzie Głównej – należy przez to rozumieć udział w sesji 
zdjęciowej do magazynu Glamour oraz jej publikacja w magazynie 
Glamour (w tym na okładce) , a także o nagrodzie rzeczowej od marki 
GUESS 
Nagrodzie dla Finalistki – należy przez to rozumieć nagrodę 
rzeczową od marki GUESS 
7. Przystąpienie do Konkursu jest dobrowolne i oznacza zaakceptowanie niniejszego 
Regulaminu w całości. 
8. Każdy etap konkursu będzie utrwalony na zdjęciach i materiałach video. 
Fragmenty castingu 28.10 w kawiarence DD TVN będą emitowane podczas 
programu na żywo. 
9. W celu udziału w Konkursie Uczestniczki mają obowiązek zgłaszać się w terminach 
i miejscach wyznaczonym przez Organizatora. 
10.Uczestniczkami Konkursu mogą być tylko dziewczyny/kobiety, które: 
a. skończyły 16 lat 
b. nie są związane żadnego rodzaju umową (lub zgodą), w ramach 
której zobowiązane są do świadczeń jakichkolwiek usług w zakresie 
marketingu, reklamy, sponsoringu, działalności modelingowej, 
wykorzystania wizerunku, głosu lub nazwiska albo pseudonimu i 
oświadczają, że do chwili startu w Konkursie nie zawarły takiej 
umowy, która obowiązywać będzie po zakończeniu Konkursu 
c. wyraziły zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w ramach Projektu i 
jego promocji na podstawie odrębnego oświadczenia. 
d. spełniły wszystkie warunki formalne związane z udziałem w 
Konkursie wskazane w niniejszym Regulaminie 
e. zapoznały się dokładnie z Regulaminem Konkursu i akceptują ten 
Regulamin 
11. Z chwilą zgłoszenia do Konkursu i zakwalifikowania do udziału w nim, 
Uczestniczka zobowiązuje się: 
a) nie brać udziału w projektach i akcjach marek konkurencyjnych dla 
Guess oraz magazynów modowych konkurencyjnych dla Glamour 
b) że przez cały czas trwania Projektu nie zmieni swojego wizerunku i 
wyglądu (zabronione są wszelkie zmiany takie jak: istotne skracanie 
włosów, zmiana koloru włosów itp) 
c) do zachowania poufności i nieujawniania żadnych informacji 
związanych z Konkursem przed ich publikacją przez Organizatora 
d) Uczestniczka zostaje poinformowana i przyjmuje do wiadomości, że 
jej zdjęcia w ramach Projektu i jego promocji będą opublikowane w 
mediach Burda GL Pol ska Sp. z o.o. oraz mogą być 
rozpowszechniane w innych mediach w tym mediach 
społecznościowych przez członków Jury. 
12. Fragmenty castingów oraz materiał z Sesji będą emitowane w programie 
Dzień Dobry TVN oraz mogą być rozpowszechniane w innych mediach w tym 
mediach społecznościowych przez członków Jury. 
13. Uczestniczka zostaje poinformowana i przyjmuje do wiadomości, że będzie 
poddana subiektywnej ocenie Jury Konkursu. 
14.Uczestniczki nie mogą indywidualnie kontaktować się z Członkami Jury ani z 
Organizatorem czy Redakcją Glamour poza zakresem w jakim wynika to z ich 
udziału w Konkursie 
15.Uczestniczki, podczas całego czasu trwania Projektu, mają obowiązek zachowania 
całkowitej poufności informacji uzyskanych przy okazji udziału w Projekcie, w tym 
w szczególności informacji technicznych, technologicznych, handlowych, 
organizacyjnych, a także pomysłów i koncepcji Projektu oraz jego promocji jak 
również informacji o przebiegu poszczególnych etapów Konkursu oraz wszelkich 
informacji przekazanych przez Organizatorów na temat Kandydatek, które 
zakwalifikowały się do dalszego etapu, etc. 



16. Pracownicy Guess Poland sp. z o.o. i Glamour Burda GL Polska Sp. z o.o. (oraz ich 
spółek zależnych lub powiązanych) oraz najbliższa rodzina (małżonka, siostra, 
córka bez względu na miejsce zamieszkania) lub członkowie tego samego 
gospodarstwa domowego (bez względu na stopień pokrewieństwa) takich osób nie 
są uprawnieni do uczestnictwa w Konkursie. 
17.Uczestniczki zgłaszające się na Casting mają obowiązek posiadać ważny dowód 
osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość Uczestniczki oraz 
ukończone przez nią 18 lat. W przypadku gdy Uczestniczka jest niepełnoletnia 
(minimum 16 lat), wymagana jest obecność opiekuna prawnego (opieka 
udokumentowana). 
18.Na castingi Kandydatki powinny przyjść w wersji jak najbardziej naturalnej - bez 
makijażu, w jeansach i T-shircie. 
19. Po etapie Castingów Jury wybierze maksymalnie 10 Finalistek, które przejdą do 
Etapu drugiego, czyli do głosowania online. 
20.Ogłoszenie wyników po pierwszym etapie (etap castingów) nastąpi 16.11.2017 r. 
na łamach magazynu Glamour. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany 
tego terminu. 
21. Finalistki, czyli Uczestniczki, które zakwalifikowały się do etapu głosowania online, 
zobowiązują się dostarczyć Organizatorowi i/lub Redakcji magazynu Glamour 
wszelkie wymagane przez nich informacje i zgody, potrzebne do kolejnego etapu, 
w terminie wyznaczonym przez Organizatora. Brak dostarczenia informacji w 
terminie może skutkować wykluczeniem z Finału. 
22.Głosowanie online na oficjalnej internetowej stronie Glamour.pl rozpocznie się 
17.11.2017 r (od godz 11:00) i potrwa 10 dni tj. do 27.11.2017 r. (do godz 
11:00.). Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wyżej wymienionych 
terminów. 
23.Aby oddać swój głos należy posiadać konto na Facebooku i następnie 
poprzez w/w serwis zalogować się na stronie internetowej www.glamour.pl i 
tam oddać głos w zakładce SYNB na wybraną przez siebie osobę. Uczestnicy z 
jednego konta mogą oddać jeden głos na wybraną przez siebie kandydatkę na 
cały czas trwania konkursu. 
24.Zakazane jest korzystanie przez jedną osobę w celu oddawania głosów w 
Konkursie z więcej niż jednego profilu w serwisie Facebook i/lub Glamour.pl, 
w szczególności poprzez tworzenie fikcyjnych profili. Organizator zastrzega sobie 
prawo do usuwania nieaktywnych i fałszywych kont zakładanych przez 
użytkowników na potrzeby oddania głosu w Konkursie, a także głosów 
oddawanych przez w/w konta. Głosy, które zgodnie z niniejszym Regulaminem 
zostały oddane w sposób nieprawidłowy lub które zostaną uznane za niezgodne z 
niniejszym Regulaminem nie będą brane pod uwagę przy ustalaniu laureatów 
plebiscytu. 
25.W wyniku głosowania online – Czytelniczki Glamour wybiorą Zwyciężczynię 
Konkursu, która weźmie udział w Sesji do magazynu Glamour. W przypadku gdy 
dwie lub więcej osób otrzymają taką samą liczbę głosów, wybór Zwyciężczyni 
Konkursu zostanie ostatecznie dokonanych spośród tych osób przez Jury. 
26. Organizator pokrywa koszty transportu i hotelu związane z przyjazdem 
Zwyciężczyni na Sesję. 
27.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów i lokalizacji castingów. O 
ewentualnych zmianach Organizator niezwłocznie poinformuje na oficjalnej stronie 
internetowej Glamour. 
28. Castingi będą trwały w godzinach podanych w Regulaminie w punkcie 6. 
Decydować będzie kolejność zgłaszania się Uczestniczek na Casting. Organizator 
może przedłużyć czas trwania Castingu według własnego uznania. Organizator nie 
ponosi żadnej odpowiedzialności, w przypadku, gdy nie wszystkie chętne 
Kandydatki zdążą wziąć udział w Castingu i zaprezentować się Jury. Organizator 
nie daje żadnej gwarancji, że wszystkie kandydatki, które pojawią się w celu 
uczestnictwa w castingu, zdążą wziąć udział w Castingu. 
29. Podczas Castingów tylko Kandydatki wytypowane przez Jury będą miały zrobione 
na zlecenie Organizatora profesjonalne zdjęcie. Do zdjęcia Kandydatki będą 



pozować na specjalnie przygotowanym tle oraz w T-shircie Guess dostarczonym 
przez Organizatora. Kandydatki, które nie wyrażą zgody na wyżej wymienione 
warunki nie będą mogły wziąć udziału w dalszej części castingu, a tym samym 
zostaną wykluczone z całego Konkursu. 
30. Tylko kandydatki, którym podczas castingów zostanie zrobione przez Organizatora 
zdjęcie mają szansę na znalezienie się w kolejnym etapie. 
31. Podczas trwania Konkursu, w przypadku, gdyby Uczestniczka zakwalifikowana do 
kolejnego etapu zrezygnowała lub została zdyskwalifikowana, Organizator może 
na jej miejsce wybrać inną, dowolną Uczestniczkę. 
32. Finalistki, czyli Uczestniczki, które zostaną zakwalifikowane do etapu głosowania 
online otrzymają następujące nagrody: voucher na zakupy w sklepach GUESS 
oraz zestaw kosmetyków. 
33.Zwyciężczyni Konkursu w ramach nagrody wystąpi w Sesji do magazynu Glamour 
(w tym okładka) oraz otrzyma nagrodę rzeczową od marki GUESS. 
34.Sesja zdjęciowa do magazynu Glamour odbędzie się w pierwszym kwartale 2018 r. 
O terminie sesji Organizator powiadomi Zwyciężczynię na tydzień przez Sesją. 
35. TVN, Organizator lub sponsor programu, mogą podjąć decyzję o przyznaniu 
dodatkowych nagród dla Uczestniczek. Rodzaj takich dodatkowych nagród oraz 
przesłanki ich przyznania będą ogłaszane w trakcie trwania Konkursu. W 
szczególności mogą to być nagrody za najlepiej wykonane zadanie, nagrody 
publiczności, nagrody pocieszenia, etc. Przy czym Organizator nie gwarantuje, że 
jakakolwiek nagroda dodatkowa zostanie przyznana. 
36.Warunkiem wydania nagrody podlegającej opodatkowaniu jest uiszczenie przez jej 
zwycięzcę̨ należnego podatku dochodowego w wysokości 10% wartości brutto 
nagrody zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
37. Jeśli Zwyciężczyni Konkursu z jakichkolwiek powodów nie będzie chciała lub mogła 
przyjąć nagrody głównej Konkursu lub odmówi wypełniania wszystkich warunków 
z nią związanych, to Zwyciężczyni zostanie zdyskwalifikowana na mocy 
niniejszego Regulaminu, a miano Zwyciężczyni Konkursu zostanie przyznane 
Uczestniczce, która zajęła kolejne miejsce. W sytuacji, gdy zajdzie taka potrzeba 
będzie to osoba wybrana przez Jury. Postanowienie to stosuje się odpowiednio do 
innych nagród w Konkursie. 
38. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia 
39.Organizator nie ponosi odpowiedzialności w sytuacji gdy Uczestniczki Konkursu, 
którym zostały przyznane nagrody nie będą mogły odebrać lub skorzystać z 
jakiejkolwiek nagrody. W sytuacji, gdy Uczestniczka Konkursu nie odbierze 
nagrody w terminie wskazanym przez Organizatora lub uzgodnionym z 
Organizatorem to oznacza to zrzeczenie się przez Uczestniczkę takiej nagrody. 
40. Niniejszy Regulamin Konkursu dostępny jest na oficjalnej stronie internetowej 
Glamour oraz w siedzibie Organizatora. 
41.Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w treści Regulaminu. O 
każdej zmianie Uczestniczki będą poinformowane poprzez opublikowanie nowej 
wersji Regulaminu na oficjalnej stronie internetowej Glamour. 
42.Administratorami danych osobowych są Burda GL Polska Sp. z o.o., oraz GUESS 
POLAND Sp. z o.o. Administrator danych osobowych zobowiązuje się dochowania 
wszelkiej staranności przy zbieraniu, przetwarzaniu oraz przechowywaniu danych 
osobowych laureatek Konkursu oraz przestrzeganie zaleceń Głównego 
Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne. 
Laureatki Konkursu mają prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania, 
aktualizacji, uzupełniania i usuwania. W sytuacji gdy Uczestniczka nie wyrazi 
zgody na przetwarzanie jej danych osobowych oznaczać to będzie rezygnacje z 
uczestnictwa w Konkursie. 
43. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o decyzjach jakichkolwiek podmiotów 
(Jurorów, Organizatora), są one ostateczne i nie służy od nich odwołanie. Decyzje, 
o których mowa w niniejszym punkcie, nie wymagają uzasadnienia. 
44.Naruszenie przez Uczestniczkę któregokolwiek z postanowień Regulaminu lub 
umowy z Organizatorem (jeśli zostanie zawarta) lub jakiegokolwiek z podpisanych 
przez nią oświadczeń, zgód na rozpowszechnianie wizerunku oraz przetwarzanie 



danych osobowych, uprawnia Organizatora do podjęcia decyzji o wykluczeniu 
Uczestniczki z prawa do otrzymania nagród przyznanych na wcześniejszych 
etapach Konkursu jak również uprawnia Organizatora do zdyskwalifikowania takiej 
Uczestniczki i usunięcia jej z Konkursu. 
45.Organizator ani Jury nie są zobowiązani do podawania powodów podjęcia decyzji o 
odrzuceniu kandydatki lub niezakwalifikowania jej do kolejnego etapu Konkursu. 
46.Z chwilą zgłoszenia się przez Uczestniczkę do udziału w Konkursie, Organizator 
nabywa prawa do korzystania z jej wizerunku, imienia i nazwiska, głosu, 
wypowiedzi, zachowań, utworów oraz artystycznych wykonań przez Uczestniczkę 
stworzonych, pokazanych, dostarczonych lub wykonanych w ramach jej udziału w 
Konkursie (dalej: „Utwory”). 
47.Uczestniczka przenosi na Organizatora całość autorskich praw majątkowych i praw 
pokrewnych (do artystycznego wykonania) do wszelkich Utworów (w tym jego 
fragmentów) powstałych w związku z Konkursem. Przeniesienie praw następuje z 
chwilą ustalenia Utworu. Przeniesienie praw następuje wraz z wyłącznym prawem 
modyfikacji Utworów i zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego. 
Przeniesienie praw autorskich i praw pokrewnych wraz z wyłącznym prawem 
modyfikacji Utworów i zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego 
następuje w zakresie wszystkich pól eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy z 
dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2017 r. 
poz. 880 t.j. ze zm.) oraz ponadto obejmuje: 
1. utrwalanie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na 
jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na 
taśmie magnetycznej, cyfrowo, 
2. zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i 
na jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, 
na taśmie magnetycznej, cyfrowo, 
3. wprowadzanie do obrotu, 
4. wprowadzanie do pamięci komputera, do sieci komputerowej i/lub 
multimedialnej, do baz danych, 
5. publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do 
Utworów i przedmiotów praw pokrewnych w miejscu i w czasie przez siebie 
wybranym (m.in. udostępnianie w Internecie np. w ramach dowolnych 
stron internetowych oraz jakichkolwiek serwisów odpłatnych lub 
nieodpłatnych (w tym z towarzyszeniem reklam), w szczególności video on 
demand, pay-per-view, dostępnych m.in. w technice downloading, 
streaming, IPTV, ADSL, DSL, DTH, PVR, tzw. connected tv oraz 
j a k i e j ko lwi e k inne j ) , a t a k ż e w ramach dowolnych usług 
telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń 
(m.in. telefonów stacjonarnych i/lub komórkowych, komputerów 
stacjonarnych i/lub przenośnych, a także przekazów z wykorzystaniem 
wszelkich dostępnych technologii np. GSM, UMTS itp., za pomocą 
telekomunikacyjnych sieci przesyłu danych), 
6. publiczne wykonanie, 
7. publiczne odtwarzanie (m.in. za pomocą dowolnych urządzeń analogowych 
i/lub cyfrowych posiadających w szczególności funkcje przechowywania i 
odczytywania plików audio i/lub video np. komputerów, odbiorników 
radiowych lub telewizyjnych, projektorów, telefonów stacjonarnych lub 
komórkowych, odtwarzaczy MP3, iPod, iPhone itp.), 
8. wystawianie, 
9. wyświetlanie, 
10. użyczanie i/lub najem, 
11. nadawanie analogowe oraz cyfrowe wizji i/lub fonii (kodowane lub 
niekodowane, odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie 
lub technologii) przewodowe oraz bezprzewodowe przez stację naziemną 
m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń 
telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, IPTV, DSL, ADSL, jakichkolwiek 
sieci komputerowych (w tym Internetu) itp., 



12. nadawanie analogowe oraz cyfrowe wizji i/lub fonii (kodowane lub 
niekodowane, odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie 
lub technologii) za pośrednictwem satelity m.in. przy wykorzystaniu 
platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, 
telewizji mobilnej, IPTV, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w 
tym Internetu) itp., 
13. reemitowanie analogowe oraz cyfrowe wizji i/lub fonii (kodowane lub 
niekodowane, odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie 
lub technologii) m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych, sieci 
kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, IPTV, DSL, 
ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu) itp. 
48. Przeniesienie praw nie jest ograniczone ani czasowo, ani terytorialnie tzn. odnosi 
się zarówno do terytorium Polski, jak i do terytoriów wszystkich innych państw. 
49.Uczestnik upoważnia Organizatora oraz podmioty z grupy kapitałowej, do której 
należy Organizator oraz podmiotów trzecich korzystających z Utworów za 
zezwoleniem Organizatora do wykonywania w imieniu Uczestnika autorskich i 
wykonawczych praw osobistych, a w szczególności do: 
1. decydowania o sposobie oznaczenia Utworów nazwiskiem ewentualnie 
pseudonimem Uczestnika, 
2. decydowania o nienaruszalności treści i formy Utworów, 
3. decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności, 
4. decydowania o nadzorze nad sposobem korzystania z Utworu. 
50.Uczestnik zobowiązuje się, że nie będzie wykonywać w stosunku do Organizatora 
ani podmiotów z grupy kapitałowej, do której należy Organizator oraz podmiotów 
trzecich korzystających z Utworów za zezwoleniem Organizatora, swych 
autorskich i wykonawczych praw osobistych. 
51.Uczestnik upoważnia Organizatora do korzystania z Utworów w całości, jak 
również w postaci dowolnych fragmentów w celu promocji lub reklamy (w zakresie 
pól eksploatacji określonych powyżej) zarówno samego Utworu jak i towarów i 
usług Organizatora. 
52.Organizator ma prawo dokonywania zmian Utworów, wynikających z opracowania 
redakcyjnego. 
53.Organizator ma prawo do korzystania z dowolnych fragmentów przedmiotowego 
Utworu i rozporządzania nimi w zakresie pól eksploatacji określonych powyżej. 
54.Organizator ma prawo włączania i wykorzystywania Utworów (w całości lub we 
fragmentach) w dowolnych utworach, w tym m. in. w innych utworach 
audiowizualnych. 
55.Konkurs może być w dowolnym czasie odwołany przez Organizatora.


