
   
 
 

 

Regulamin konkursu 

„Wygraj Dzień Mamy. Metamorfozy dla mam. Trzecia edycja” 

 

§1 

Organizatorem akcji jest LM Lokalne Media Sp. z o.o., z siedzibą w Koninie (62-500) przy 

Placu Wolności 2, NIP 665-217-90-11, REGON 310326500 KRS 0000184076, Sąd 

Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS Kapitał 

zakładowy 200000,00 zł, zwany dalej Organizatorem.  

§2 

W Metamorfozach biorą udział Partnerzy:  

 Salon Fryzjerski „Spokojna Głowa”,  

 Paula Walczak Fotografia, 

 Stylista Emil Biniewicz,  

 Catering dietetyczny „Czarny kot”, 

 Winnica Lisewo, 

 Gabinet masażu „VELE”, 

 Park Linowy „Leśny Raj”, 

 Studio urody „Style&Glamour”, 

 Centrum Handlowe „Ferio”,  

 C&A, 

 Big Star, 

 Polka Studio,  

 Solar, 

 Tatuum, 

 Cross Jeans, 

 Sklep obuwniczy „Starak”, 

 Fit Comfort 

 

 

 

 



   
 
 

 

§ 3 

Organizator działa w imieniu Partnerów.  

1. Do akcji mogą przystąpić osoby pełnoletnie mieszkające w Koninie lub okolicy,  

nie dalej niż 30 km od granic miasta Konina, lub pracujące w Koninie.  

2. Uczestniczka programu zostaje wyłoniona na drodze castingu mailowego.  

Swoją kandydaturę należy nadesłać na adres konkurs@portal.lm.pl lub za 

pomocą formularza z adnotacją w tytule „metamorfoza dla mam”, wraz z krótkim 

opisem do 140 znaków: Dlaczego chcesz wziąć udział w metamorfozie? Oraz o 

wysłanie maksymalnie 4 zdjęć, w tym fotografią twarzy bez makijażu i całościową 

fotografią sylwetki. Należy też podać numer telefonu, wzrost, wagę, wiek. 

3. Poprzez zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie Uczestniczka Konkursu wyraża 

jednocześnie zgodę na wykorzystanie jego wizerunku na wszystkich polach 

eksploatacji, zarówno przez Organizatora, jak i Partnerów. 

4. Poprzez zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie Uczestniczka Konkursu wyraża 

jednocześnie zgodę na przetwarzanie i przechowywanie swoich danych 

osobowych, wyłącznie w celu związanym z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem 

Konkursu, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych 

osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).  Administratorem 

danych osobowych jest Organizator. Każdy, kto bierze udział w Konkursie,  

ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. 

5. Zgłoszenia przyjmowane są do 18 maja 2017 r. do godz. 17.00.  

 

§ 4 

Uczestniczka konkursu nie mogą być:  Pracownicy lub Partnerzy akcji „Wygraj Dzień 

Mamy. Metamorfozy dla mam” oraz najbliżsi członkowie rodzin tych osób. Osoby,  

które w jakikolwiek sposób brały udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu konkursu,  

w tym członkowie Jury wyłaniającego zwycięzców oraz Komisji Konkursowej.  

§ 5 

Program metamorfozy. Wyłonione cztery kandydatki decydują się dobrowolnie na:  

 wykonanie fotografii przed rozpoczęciem zabiegów i zmian w wyglądzie 

przeprowadzanych przez Portal LM.pl i Partnerów,  

 w uczestnictwo w nagraniu materiału filmowego,  

 zmianę fryzury (farbowanie, strzyżenie i inne zabiegi fryzjerskie), 

 poddaniu się makijażowi,  
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 poddaniu się wcześniej dobranym zabiegom pielęgnacyjnym twarzy ciała i dłoni,  

 poddaniu się analizie kolorystycznej,  

 poddaniu się stylizacji sylwetki i udziałowi w doborze ubrań w sklepach Partnera,  

 poddaniu się końcowemu przygotowaniu do sesji zdjęciowej: uczesanie fryzury, 

wykonanie makijażu, 

 udział w finałowej sesji fotograficznej.  

 

§ 6 

Program metamorfozy przeprowadzony jest bezpłatnie.  

§ 7 

Metamorfoza odbędzie się w Koninie w dniu 20-23 maja 2017 roku.  

§ 8 

Uczestniczka metamorfozy wyraża zgodę na wykorzystanie materiału fotograficznego  

i filmowego z przebiegu metamorfozy do celów reklamowych i marketingowych przez 

organizatora Portal LM.pl i Partnerów.  

§ 9 

Uczestniczka zobowiązuje się do stawienia się na wcześniej umówione przez obie strony 

miejsca wykonywania kolejnych etapów Metamorfozy. Wycofanie się uczestniczki  

z udziału w Metamorfozie po podpisaniu „Zgody na Metamorfozę” skutkuje karą 

pieniężną w wysokości 5000 zł (pięć tysiąc złotych), bez względu na etap metamorfozy, 

na którym wycofuje się uczestniczka. Karę należy wpłacić na konto Organizatora – Portal 

LM.pl - w ciągu siedmiu dni od powiadomienia pisemnego o wycofaniu się z programu. 

Brak wpłaty skutkuje wystąpieniem na drogę sądową przez Organizatora. 

§ 10 

Organizator zapewnia profesjonalną obsługę metamorfozy przez osoby o najwyższych 

kwalifikacjach zawodowych i dokłada wszelkich starań, aby jej przebieg był zgodny  

ze sztuką zawodową na każdym swoim etapie. Za główny cel stawia sobie dobro  

i zadowolenie z zaprowadzonych zmian w wizerunku uczestniczki.  

 

 



   
 
 

 

§ 11 

Żadne z wykonanych usług lub innych świadczeń wykonanych w programie 

Metamorfozy nie podlegają reklamacji, ani innym roszczeniom ze strony uczestniczki. 

Żadne usługi wykonywane podczas metamorfozy nie mogą byś wymienione  

na gotówkę.  

§ 12 

Wszelkie inne regulacje prawne niewyszczególnione w tym regulaminie podlegają pod 

prawo polskie Kodeksu Cywilnego.  

§ 13 

Wszelkie spory rozstrzyga właściwy sąd okręgowy. 


