
REGULAMIN CASTINGU „ZIELONE ŚWIATŁO DZIECIOM” 
sesji zdjęciowej do kartek okolicznościowych „Zielone Światło Dzieciom” 

 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 
Organizatorem castingu pod nazwą „Zielone Światło Dzieciom” ("Casting") jest Babiogórskie 
Stowarzyszenie Zielona Linia z siedzibą w Stryszawie 263, 34-205 Stryszawa,  wpisanego do 
rejestru stowarzyszeo, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych 
zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000209575, 
NIP: 552-15-81-367, REGON: 356850116. 
 
Casting „ZIELONE  ŚWIATŁO  DZIECIOM” zorganizowany jest w celu wydania kartek 
okolicznościowych. Dochód z ich sprzedaży pozwoli na sfinansowanie terapii dla dzieci 
objętych wsparciem Programu Pomocy Dzieciom ZIELONE  ŚWIATŁO. 
 
II. OBSZAR I CZAS TRWANIA CASTINGU 
 
Casting prowadzony jest na terytorium powiatu suskiego w dniach od 10.10.2012 r. do 
05.11.2012 r. (okres przyjmowania zgłoszeo). 
 
III. UCZESTNICY CASTINGU 
 
W Castingu może wziąd udział każda pełnoletnia osoba fizyczna, która wyśle zgłoszenie do 
udziału w Castingu w formie zdjęcia dziecka, którego jest opiekunem prawnym, a którego 
wiek nie przekracza 12 miesięcy życia, na adres mailowy casting@zielonalinia.org.pl, wraz z: 

 podaniem imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania uczestnika - opiekuna 
prawnego dziecka (powiat suski),  

 imienia i nazwiska dziecka oraz daty urodzenia dziecka, którego zdjęcie  zostało 
zgłoszone do Castingu, 

 podaniem adresu mailowego oraz numeru telefonu kontaktowego niezbędnego do 
kontaktu z uczestnikiem. 

 akceptacją regulaminu Castingu, 

 wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz publikację wizerunku 
dziecka. 

 
IV. SZCZEGÓŁÓWE ZASADY CASTINGU 
 

1. Wysłanie jednego zdjęcia swojego dziecka na adres mailowy 
casting@zielonalinia.org.pl,  wraz informacjami określonymi w pkt III. 

2. Prawidłowo przesłane zdjęcie zostanie zweryfikowane w szczególności w zakresie 
nienaruszania Regulaminu  Castingu, powszechnie obowiązujących przepisów prawa 
oraz dobrych obyczajów. Po akceptacji  uczestnik zostanie poinformowany mailem 
zwrotnym, że nadesłane przez niego zdjęcie bierze udział w Castingu. 

3. Minimalna wielkośd zdjęcia wysłanego na adres mailowy casting@zielonalinia.org.pl, 
to 800x600 px. 
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4. Zdjęcie nie mogą zawierad logotypów, znaków firmowych, towarowych itp.  oraz w 
inny sposób naruszad przepisów o ochronie własności intelektualnej i praw własności 
przemysłowej. 

5. Uczestnik  wysyłający zdjęcie oświadcza, że zgłoszone przez niego do  Castingu zdjęcie 
jest oryginalne oraz jest wynikiem jego osobistej, samodzielnej twórczości oraz że 
przysługują mu autorskie prawa majątkowe do zdjęcia oraz prawo do rozporządzania 
wizerunkami osób widocznych na zdjęciu w pełnym zakresie, jak również, że prawa te 
nie są w żaden sposób ograniczone lub obciążone na rzecz osób trzecich oraz że 
zobowiązuje się ponieśd wszelką odpowiedzialnośd w szczególności wobec osób 
trzecich, gdyby oświadczenie to okazało się nieprawdziwe. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do niezakwalifikowania do  Castingu zgłoszeo 
(zdjęd), które sugerują naruszenie prawa, moralności lub dobrych obyczajów, 
godności lub praw osób trzecich, w tym w szczególności zawierające elementy 
związane z przemocą, dyskryminacją, nagością, narkotykami, nałogami oraz 
wulgaryzmy. 

 
V. NAGRODY 
 

1. Nagrodą w Castingu jest udział w profesjonalnej sesji zdjęciowej do kartek 
okolicznościowych „Zielone Światło Dzieciom” dla 8 wybranych dzieci, która odbędzie 
się w Stryszawie, w listopadzie 2012 r. 

2. Każde z 8 wybranych dzieci otrzyma zestaw wydanych kartek okolicznościowych oraz 
jedno oprawione zdjęcie, w dużym formacie. 

 
VI. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD W CASTINGU 
 

1. Uczestnicy Castingu muszą spełnid warunki podane w punkcie III oraz IV. 
2. Spośród uczestników Castingu, których zdjęcia zostały nadesłane, jury Organizatora 

Castingu według własnej oceny dokona wyboru najciekawszych 8 dzieci, które 
zostaną zaproszone do sesji zdjęciowej do kartek i pocztówek okolicznościowych 
(mikołajkowych, świątecznych) wraz ze swoimi opiekunami prawnymi. 

3. Uczestnictwo w Castingu nie gwarantuje udziału w sesji zdjęciowej. 
4. Uczestnicy Castingu, którzy zostaną wybrani do wzięcia udziału w sesji zdjęciowej 

zostaną poinformowane e-mailowo lub telefonicznie o  wygranej oraz o terminie i 
miejscu sesji zdjęciowej ustalonej przez Organizatora Castingu w listopadzie 2012 r. 

5. Uczestnicy sesji zdjęciowej przyjeżdżają na własny koszt. 
6. Wszelkie materiały z sesji zdjęciowej pozostają wyłączną własnością Organizatora 

Castingu, zaś za udział w sesji zdjęciowej uczestnikom Castingu (Dzieciom) biorącym 
w niej udział nie przysługuje wynagrodzenie. 

 
VII. POSTANOWIENIA KOOCOWE 
 

1. Regulamin Castingu zostanie zamieszczony na stronie www.zielonalinia.org.pl. 
Wzięcie przez uczestnika udziału w  Castingu oznacza pełną akceptację warunków 
niniejszego Regulaminu i Castingu. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany 
postanowieo niniejszego Regulaminu w każdym czasie. 
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2. W przypadku zastrzeżeo uczestników  Castingu co do prawidłowości jego przebiegu, 
mogą oni zgłosid reklamację na piśmie wyłącznie w terminie 14 dni od ogłoszenia 
przez Organizatora  listy zwycięzców Castingu na adres: Babiogórskie Stowarzyszenie 
Zielona Linia 34-205 Stryszawa 263 z dopiskiem „Zielone Światło Dzieciom". Po 
przekroczeniu wskazanego wyżej terminu, reklamacje nie będą rozpatrywane. 

3. Zgłoszone w prawidłowym terminie reklamacje będą rozpatrywane przez 
Organizatora. 

4. Uczestnicy Castingu biorąc udział w castingu (poprzez wysyłanie zdjęcia) wyrażają 
zgodę na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych w rozumieniu 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 
101) 


