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Imię i nazwisko: …………………………………… 

 
Dokładny adres: …………………………………… 

 
PESEL: …………………………………… 

 
Adres e-mail: …………………………………… 
 

 

§ 1 

Organizator Castingu 

 
1. Niniejszy dokument (dalej „Dokument”) określa warunki przeprowadzenia wyboru 

uczestników (dalej „Uczestnik”) programu telewizyjnego „W czym do ślubu” (dalej 

„Casting” i „Program”), odbywającego się w ramach I edycji Programu 

produkowanego przez TVN S.A. z siedzibą w Warszawie.  
2. Producentem Programu i organizatorem Castingu jest firma B3 Films Sp. z.o.o. z 

siedzibą w Warszawie przy Alei Wilanowskiej 287 lok 9 NIP: 521-372-40-94, 
adres do korespondencji: Aleja Wilanowska 287 lok 9, 02-270 Warszawa (dalej  
„Producent”). 

3. Program realizowany jest na zlecenie emitenta, którym jest TVN S.A. 

 

§ 2 

Postanowienia ogólne 

 
1. Casting będzie prowadzony w ramach i w związku z Programem.  
2. Celem Castingu jest wyłonienie Uczestników, którzy wezmą udział w odcinku 

Programu.  
3. Niniejszy Dokument dotyczy wyłącznie etapu wyboru Uczestników. Sam udział w 

Programie zostanie określony w umowie uczestnictwa zawartej odrębnie pomiędzy 
danym Uczestnikiem a Producentem.  

4. Udział w Programie polegać będzie na wybieraniu sukni ślubnej oraz sukni 
okolicznościowej dla osoby towarzyszącej u Podmiotu handlowego wskazanym 
przez Producenta.  

5. Osoby wybrane przez Producenta do Programu (Uczestnicy) zobowiązane są 
zgłosić się na zdjęcia (nagranie Programu) we wskazanym przez Producenta 
miejscu na terenie m.st. Warszawy i w terminach wskazanych przez Producenta.  
Dokładne miejsca i czas będą wskazane przez Producenta drogą telefoniczną lub 
e-mailową (aktualne dane kontaktowe Uczestnik wskazał przed § 1 niniejszego 
Dokumentu) w późniejszym terminie.  

6. W ramach Programu Uczestnik otrzyma suknię ślubną (bądź suknie wieczorową w 

przypadku osoby towarzyszącej) i zobowiązany będzie do uiszczenia podatku od 

uzyskanego przychodu (PIT-8C) od Podmiotu handlowego. Stronami umowy 

otrzymania sukien będzie Uczestnik i wskazany w Programie Podmiot handlowy.  
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6. W ramach udziału w Programie Uczestnik zobowiązuje się przenieść na 

Producenta pełne autorskie prawa majątkowe do swojego wizerunku utrwalonego 
w Programie oraz ewentualnego artystycznego wykonania utrwalonego w  
Programie, a także zdjęć lub filmów dostarczonych przez Uczestnika 
Producentowi, obrazujących historię związku narzeczeńskiego oraz relacji 
rodzinnych Uczestnika – bez ograniczeń czasowych ani terytorialnych.  
Przeniesienie dotyczyć będzie również wykorzystania dla celów promocji i 
reklamy Programu, Producenta i emitenta Programu.  

9. Z tytułu uczestnictwa w Castingu i w Programie Uczestnik nie ma prawa do 
żadnego wynagrodzenia, jak również prawa do zwrotu jakichkolwiek kosztów 
poniesionych w związku z uczestniczeniem w Castingu lub w Programie.  

10. Przystąpienie do Castingu jest dobrowolne i jest jednoznaczne z zaakceptowaniem 
niniejszego Dokument w całości. 

 

§ 3 

Uczestnicy Castingu 

 

1. Uczestnikami Castingu mogą być tylko osoby, które: 

a) są pełnoletnie, 

b) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, 

c) zapoznały się szczegółowo z Dokumentem i akceptują ten Dokument, 

d) zostały zaproszone do Castingu przez Producenta,  
e) przedstawią na Castingu pisemną zgodę osoby towarzyszącej, która to zgoda 

stanowi załącznik do Dokumentu.  
f) przedstawiają na Castingu pisemną zgodę swojego partnera 

życiowego/narzeczonego, która to zgoda stanowi załącznik do Dokumentu.  
2. Uczestnicy, którzy zostaną wybrani do udziału w Programie, w szczególności 

zobowiązani będą do:  
a) pozostawania w trzeźwości (zarówno od alkoholu, jak i innych środków 

odrzucających) przez cały czas trwania Castingu, wszelkich prób związanych z 
Castingiem oraz nagrań i zdjęć związanych z nagraniem Programu i jego 
promocji,  

b) uczestniczenia w nagraniach Programu, w tym w zdjęciach i wywiadach, jeśli 
zostaną wybrani do Programu oraz zaakceptują jego regulamin,  

c) nieużywania podczas Castingów i zdjęć związanych z nagraniem Programu 
słów powszechnie uważanych za obraźliwe,  

d) niereklamowania bez   zgody Producenta żadnych   produktów, usług, 

 podmiotów itp. w okresie trwania Castingów, produkcji i premierowej emisji 
 Programu.     

3. Producent  nie  jest zobowiązany do  podawania powodów  podjęcia decyzji 
o wyborze Uczestników lub odrzuceniu zgłoszeń do Castingu oraz Programu. 
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§ 4 

Postanowienia końcowe 

 

1. Administratorem danych uczestników castingu jest Producent. Dane te będą 

wykorzystywane zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celu przeprowadzenia 

Castingu i Programu. Dane uczestników będą również przetwarzane na zlecenie 

Producenta przez podmioty współpracujące przy organizacji Castingu i Programu. 

Uczestnicy mają prawo dostępu do treści i do poprawiania swoich danych 

osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże Uczestnicy 

przyjmują do wiadomości, że brak ich udostępnienia może uniemożliwić udział w  
Castingu.  

2. Uczestnicy przystępujący do udziału w Castingu wyrażają zgodę na powyższe 
warunki przetwarzania danych osobowych.  

3. Dane osobowe osób, które nie zostały wybrane odpowiednio do Castingu lub 
Programu zostaną niezwłocznie usunięte, a ich przetwarzanie zakończone.  

4. Producentowi przysługuje prawo przerwania, zawieszenia lub zmiany terminu 
przeprowadzenia Castingu z ważnych powodów.  

5. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 4, Producent poinformuje 
o takich zmianach bezpośrednio uczestników Castingu, zaś każdy z uczestników 
będzie miał prawo zrezygnować z dalszego udziału w Castingu lub Programie.  

6. Udział w Castingu, jak również udział w Programie, nie tworzy po stronie 
Uczestnika roszczenia o dokonanie emisji Programu, w tym emisji z udziałem 

danego Uczestnika. Producent ma prawo nieumieszczenia materiału zdjęciowego 
nagranego z udziałem Uczestnika w ostatecznej, emitowanej wersji Programu.  

7. Udział w Castingu i w Programie wiąże się z obowiązkiem zachowania pełnej 
poufności przez Uczestnika, zarówno co do samego faktu udziału, jak i przebiegu  
Castingu i Programu. 

 
 
 

 

Oświadczam, że w pełni rozumiem wszystkie powyższe postanowienia i zobowiązuję się 

ich w pełni przestrzegać. 
 

 

……………………………………… 

Własnoręczny podpis 
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