
 
Regulamin  

„ProjektRemont” 
 

 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 
 

1. Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki przeprowadzenia castingu 
na Prowadzącego Program Telewizyjny w grupie TVN (dalej „Casting”) „spośród 
kandydatów zgłoszonych poprzez przesłanie nagrania Video na adres 
projektremont@tvn.pl  w terminie od dnia 25/10/2017 od godziny 13:00  do dnia 
30/11/2017 r. do godziny 24:00. Organizatorem Castingu jest Stavka sp. z. o. o. z 
siedzibą w Warszawie przy ul. Ordynackiej 14/9, zarejestrowana w rejestrze 
przedsiębiorców prowadzonym przez Krajowy Rejestr Sądowy pod nr KRS: 
0000243109 (dalej „Organizator”).  

2. Casting ma na celu wyłonienie uczestników programu na antenie jednej z telewizji 

Grupy TVN (dalej „Uczestnik”). 

3. Osoby, które wygrają Casting dostaną możliwość wzięcia udziału w nagraniu 
próbnym programu. 
 
 

UCZESTNICY 
§2 
 

1. W Castingu może wziąć udział wyłącznie osoba fizyczna , która jest pełnoletnia, 
posiada pełną zdolność do czynności prawnych, posiada stałe miejsce zamieszkania 
w Polsce oraz spełnia wszystkie warunki Regulaminu (dalej „Uczestnik”).  

2. W Castingu nie mogą brać udziału pracownicy następujących podmiotów:  
a) Organizatora,  

b) TVN S.A.  
oraz członkowie ich najbliższych rodzin, a także osoby bezpośrednio związane z 
organizowaniem i przebiegiem Castingu oraz małżonkowie, krewni i powinowaci tych 
osób.  

3. Przystąpienie do Castingu poprzez wykonanie czynności, o których mowa w §3 i §4 
Regulaminu, oznacza, że Uczestnik akceptuje warunki Regulaminu i zobowiązuje się 
do ich przestrzegania.  

 
PRZEBIEG CASTINGU 

§3 
 

1. Casting składa się z jednego etapu, trwającego od dnia 25/10/2017 od godziny 
13:00  do dnia 30/11/2017 r. do godziny 24:00. 

2. Aby wziąć udział w Castingu, należy przesłać na adres projektremont@tvn.pl w 
terminie do dnia 30/11/2017 r. film tj. utwór audiowizualny o długości min.45 sekund 
max 180 sekund , nagrany dowolną techniką, którego autorem jest Uczestnik 
(„Film”). 

3. Film powinien spełniać następujące warunki: 

a) Musi przedstawiać autoprezentację Uczestnika, w której w sposób 
spontaniczny wykaże on, że będzie najlepszym prowadzącym. 

b) Wypowiedź Uczestnika powinna być udzielona w języku polskim 

4. Każdy Uczestnik może wysłać  maksymalnie jeden Film. 
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5. Uczestnicy Castingu zezwalają na publiczne ujawnienie na stronach internetowych 
Grupy TVN  informacji udzielnych za pośrednictwem Filmu.  

6. Organizator powołuje trzyosobowe Jury Castingu, w którego skład wchodzić będą 
przedstawiciele Organizatora.  

7. Jury Castingu na Prowadzącego wybierze spośród uczestników zwycięzców 
Castingu, którzy w jego ocenie będą mieli największe predyspozycje do prowadzenia 
audycji.  

8. Organizator zastrzega, że skontaktuje się jedynie z wybranymi przez Jury Castingu 
osobami. 

9. Organizator, ani Jury nie są zobowiązani do podawania powodów podjęcia decyzji o 
wyborze zwycięzców Castingu.  

 
WARUNKI UDZIAŁU 

§4 
 

1. Przystąpienie do Castingu poprzez wykonanie czynności, o których mowa w §3 
Regulaminu, oznacza, że Uczestnik:  

 
a) akceptuje warunki Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania,  

b) wyraża zgodę na korzystanie przez Organizatora z wizerunku Uczestnika, 
jego nazwiska, głosu, wypowiedzi, zachowań, utworów oraz artystycznych 
wykonań przez Uczestnika stworzonych, pokazanych, dostarczonych lub 
wykonanych w ramach jego udziału w Castingu, w szczególności z 
przesłanego Filmu. Organizator jest uprawniony do korzystania z tych praw w 
ramach Audycji, eksploatacji i promocji na całym świecie, bez jakichkolwiek 
ograniczeń (w tym bez ograniczeń czasowych), z prawem upoważniania 
innych osób do takiego korzystania, na wszystkich polach eksploatacji 
wskazanych w niniejszym paragrafie;  

c) wyraża zgodę na korzystanie przez Organizatora z przesłanego Formularza 
zgłoszeniowego oraz Filmu dla celów promocji i reklamy Organizatora oraz 
programów telewizyjnych i serwisów internetowych rozpowszechnianych 
przez Organizatora na polach eksploatacji wskazanych w niniejszym 
paragrafie,  

d) z chwilą przesłania przez Uczestnika Formularza zgłoszeniowego oraz Filmu 
Uczestnik udziela Organizatorowi licencji upoważniającej do korzystania z 
wszystkich elementów wchodzących w skład Castingu Uczestnika, w 
szczególności Filmu Uczestnika, a  Organizator jest uprawniony do 
korzystania z tych elementów m.in. w ramach Castingu, jego przebiegu i 
promocji (w tym bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych), na 
wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności:  

i. utrwalanie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na 
jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na 
taśmie magnetycznej, cyfrowo,  

ii. zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, 
formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy 
fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo,  

iii. wprowadzanie do obrotu,  
iv. wprowadzanie do pamięci komputera, do sieci komputerowej i/lub 

multimedialnej, do baz danych,  
v. 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 szczególności video on demand, pay-per-view, 
dostępnych m.in. w technice downloading, streaming, ADSL, DSL oraz 
jakiejkolwiek innej), a także 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),  

vi. publiczne wykonanie,  
vii. 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.),  

viii. wystawianie,  
ix. wyświetlanie,  
x. użyczanie i/lub najem,  
xi. 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, DSL, ADSL, 
jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu) itp.,  

xii. 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, DSL, 
ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu) itp.  

2. Całkowicie zabronione jest i stanowi naruszenie Regulaminu, przesyłanie Formularzy 
zgłoszeniowych zawierających treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, a 
w szczególności treści pornograficznych, zniesławiających, obrażających uczucia 
religijne, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, propagujących 
piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania danych, 
wirusy oraz wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu materiałów.  

3. Uczestnik Castingu przesyłając Formularz zgłoszeniowy upoważnia Organizatora do 
decydowania o sposobie oznaczenia (i podpisywania) nadesłanego przez Uczestnika 
Formularza zgłoszeniowego (w tym opisu oraz Filmu), podanymi przez Uczestnika 
danymi w celu ich opisania, w tym do usuwania słów wulgarnych i obraźliwych jeśli 
takie znajdą się w podanych przez Uczestnika danych.  

4. Przesyłając Film Uczestnik oświadcza, że:  
a) jest autorem zgłoszenia, a zgłoszenie i wszystkie elementy wchodzące w 

skład zgłoszenia (w szczególności Film) nie naruszają jakichkolwiek praw 
osób trzecich, w szczególności praw autorskich. Przesyłając zgłoszenie 
Uczestnik zobowiązuje się zwolnić Organizatora od odpowiedzialności wobec 
osób trzecich - także odszkodowawczej – w związku z korzystaniem przez 
Organizatora ze zgłoszenia i wszystkich elementów wchodzących w skład 
zgłoszenia (w szczególności Filmu) w sposób określony w Regulaminie.  
W przypadku zaspokojenia przez Organizatora roszczeń osób trzecich 
związanych z korzystaniem przez Organizatora ze zgłoszenia (w tym Filmu) w 
sposób określony Regulaminem, Uczestnik zobowiązuje się do zwrotu 
wydatków poniesionych na zaspokojenie takich roszczeń oraz kosztów obrony 
przed takimi roszczeniami, w tym kosztów procesu i pomocy prawnej 



b) ma pełne prawo do dysponowania Filmem oraz że przysługują mu autorskie 
prawa majątkowe i pokrewne do Filmu, które nie są ograniczone na rzecz 
osoby trzeciej,  

c) osoby utrwalone w Filmie- wyraziły zgodę na publikację swojego wizerunku w 
szczególności w sieci Internet oraz w programie telewizyjnym nadawanym 
przez Stavkę, 

d) Film nie jest dotknięty wadą prawną. 

5. Uczestnik przedstawi odpowiednie dokumenty, potwierdzające stan prawny, o którym 
mowa w ust.4 a), b), c) id)  niniejszego regulaminu na każde żądanie Organizatora.  

6. Uczestnik przesyłając Organizatorowi Film ponosi pełną odpowiedzialność za 
zawarte w nich treści oraz za ewentualne naruszenie praw osób trzecich.  

7. Uczestnik  wyraża zgodę na udzielanie przez Stavka sublicencji oraz przenoszenie 
praw i zezwalanie osobom trzecim na korzystanie z Filmu, w zakresie określonym w 
niniejszym regulaminie.  

8. Udzielenie licencji i zgód określonych w §4 niniejszego regulaminu dotyczy każdej 
wersji Filmu lub jego części lub fragmentu. 

9. Stavka zastrzega sobie prawo podania w serwisach Grupy imienia i nazwiska 
Zwycięzców wraz z informacją o miejscowości,  nagrodzonych w pierwszym i drugim 
etapie Castingu. 

 
WYMOGI ODNOŚNIE UCZESTNIKÓW CASTINGU 

§5 
 

1. Organizator nie ogranicza możliwości wzięcia udziału w Castingu (z zastrzeżeniem § 
2 Regulaminu). 

2. Udział w Castingu może wziąć każda osoba, spełniająca wymagania określone w § 2 
Regulaminu, niezależnie od wieku, wykształcenia, płci i doświadczenia zawodowego. 

 
DANE OSOBOWE 

§6 
 

1. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane przez STAVKA (STAVKA Spółkę z 
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ul. Ordynacka 14/9; 00-358 
Warszawa), wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Castingu - 
nie dłużej niż przez okres przeprowadzania Castingu  i do przedawnienia 
ewentualnych roszczeń.  

2. STAVKA będzie przechowywała dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi 
przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom 
nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z 
naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.  

3. STAVKA nie będzie przekazywała danych osobowych innym podmiotom.  
4. STAVKA może zwrócić się do Uczestnika z prośbą o wyrażenie zgody na 

przetwarzanie innych danych osobowych Zgłaszającego lub dla innych celów 
wyraźnie wskazanych przez STAVKA. W przypadku, w którym Uczestnik wyrazi 
zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgoda taka będzie zarejestrowana 
podczas rozmowy telefonicznej w postaci pliku multimedialnego. O dokonywaniu 
rejestracji rozmowy Zgłaszający będzie poinformowany.  

5. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich 
poprawiania oraz ma prawo wnieść pisemne, umotywowane żądanie zaprzestania 
przetwarzania danych oraz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych, w 
przypadkach wskazanych przez prawo. Wszelką korespondencję dotyczącą 
przetwarzania danych osobowych należy kierować do STAVKA na adres: 



”Administrator Danych Osobowych Stavka sp. z o.o., ul. Ordynacka 14/9; 00-358 
Warszawa”.  

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże nie podanie danych 
osobowych niezbędnych do kontaktu lub weryfikacji Uczestnika może prowadzić do 
pominięcia jego kandydatury przez producenta Audycji.  

7. W celu ułatwienia Uczestnikowi kontaktu w sprawie podania swoich danych 
osobowych i udzielenia zgody na ich przetwarzanie STAVKA zapewniła dostęp do 
specjalnej skrzynki mailowej: casting@ttv.pl. 

 
NARUSZENIE ZASAD REGULAMINU 

§7 
 

Naruszenie przez Uczestnika któregokolwiek z postanowień Regulaminu uprawnia 
Organizatora do podjęcia decyzji o wykluczeniu Uczestnika z Castingu.  
 
 

 
PRAWIDŁOWOŚĆ PRZEBIEGU CASTINGU ORAZ REKLAMACJE 

§8 
 

1. Kontrolę nad prawidłowością przebiegu Castingu sprawuje Organizator.  
2. Reklamacje związane z Castingiem mogą być kierowane do Organizatora wyłącznie 

w formie pisemnej w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty zakończenia 
Castingu, w którym brał udział Uczestnik i którego dotyczy reklamacja, na adres 
Organizatora ul. Ordynacka 14/9, 00-358 Warszawa  

3. W przypadku przesłania reklamacji za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu 
pisma do Organizatora.  

4. Zainteresowani Uczestnicy Castingu zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu ich 
reklamacji listem poleconym, wysłanym najpóźniej w ciągu 14 dni od momentu 
rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora, pod warunkiem podania adresu 
zwrotnego, na który ma być wysłana odpowiedź.  

5. Każda reklamacja powinna zawierać, co najmniej wskazanie jej autora (imię i 
nazwisko oraz adres doręczeń), jak również zarzuty związane z udziałem w Castingu 
autora reklamacji.  

6. Decyzja Organizatora rozstrzygająca reklamację jest ostateczna.  
 

PUBLIKACJA REGULAMINU CASTINGU 
§ 9 

 
Z treścią Regulaminu można się zapoznać w siedzibie Organizatora (ul. Ordynacka 
14/9, 00-358 Warszawa), i  na stronach Grupy TVN. 

  
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§10 
 

1. Uczestnictwo w Castingu oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego 
Regulaminu.  

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłaszanie się do Castingu w sposób 
niezgodny z Regulaminem lub bez zapoznania się z zasadami Regulaminu, w tym 
również wynikające z niewłaściwego jego zrozumienia,  

3. We wszystkich sprawach nie uregulowanych Regulaminem decyzje podejmuje 
Organizator Castingu. 

4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia i obowiązuje przez 
cały okres trwania Castingu. 


