
REGULAMIN WYBORÓW MISS PROGRAMU  „ZOSTAŃ GWIAZDĄ FILMOWĄ” 

 

 

§ 1 Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa ogólne warunki uczestnictwa w 

Wyborach Miss Programu „Zostań gwiazdą filmową”.   

 

2. Organizatorem Wyborów Miss Programu jest KURKA WODNA PRODUCTIONS Spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w  Warszawie,  00-467, ul. Dragonów 2/51,  

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  KRS 0000093964  o kapitale zakładowym 

50.000 PLN będąca płatnikiem VAT o numerze identyfikacyjnym NIP 526-24-13-504 (zwana 

dalej "Organizatorem"). 

 

3. Kobieta biorąca udział w Wyborach Miss Programu (zwana dalej "Miss") zobowiązuje się 

stosować do  wszystkich postanowień Regulaminu. 

 

4. Celem Wyborów Miss Programu jest wyłonienie najładniejszej kobiety, która bierze udział w 

Programie „Zostań gwiazdą filmową”. 

 

5. W Wyborach Miss Programu może brać udział tylko uczestniczka Programu „Zostań 

gwiazdą filmową”. 

 

6. Miss Programu zobowiązuje się do bezpłatnego wzięcia udziału w co najmniej trzech 

akcjach promocyjnych programu organizowanych przez Kurka Wodna Productions Sp. z o.o. w 

terminie od dnia 15.01.2013r przez okres 12 miesięcy. Poprzez akcje promocyjne rozumie się 

jedno lub kilkudniowe wyjazdy, koncerty, spotkania z widzami itp. organizowane na potrzeby 

promocji Programu lub Organizatora. Decyzje o udziale Miss w akcji promocyjnej, jego 

terminie oraz charakterze podejmuje Organizator. Jedną z akcji jest promocja Programu na 

festiwalu filmowym w Cannes w maju 2013 r. 

 

7. Warunkiem zapisu i udziału w Wyborach Miss Programu jest dyspozycyjność Miss w trakcie 

Gali Finału Programu, która odbędzie się dnia 02.02.2013r w hotelu St. Bruno w Giżycku. W 

ramach udziału Miss w Wyborach Miss Programu, Organizator może zażądać od Miss udziału 

w odbywających się „na żywo” lub interaktywnych imprezach związanych z Programem, w 

tym w nagraniach na potrzeby Internetu, wywiadach, udziału w tzw. „czatach internetowych”, 

udziału w nagraniach. 

 

8. Podczas Gali Finału Programu, Miss są zobowiązane przedstawić około 2-3 minutową 

autoprezentację ukazującą jej największy telent (śpiew, taniec, recytacja, odegranie scenki 

aktorskiej), w swojej sukni wieczorowej. Autoprezentacje będą prezentowane przez Miss w 

obecności jury oraz uczestników Gali Finału Programu i będą rejestrowane (obraz i dźwięk)  na 

kamerach. 

 

9. Miss gwarantuje, że prezentowany przez Miss występ jest oryginalny i wolny od wad 

prawnych oraz, że nie narusza praw osób trzecich. W przypadku, gdy wobec Organizatora lub 

Nadawcy zostaną zgłoszone roszczenia związane z występem Miss, Miss zobowiązuje się 

zaspokoić roszczenia osób trzecich i zwalnia Organizatora, jak i Nadawcę z odpowiedzialności 

z tego tytułu. 
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10. Organizator nie ma obowiązku nagrania bądź nadania jakiegokolwiek Programu, w którym 

wystąpiła Miss, jak również nie ma obowiązku nadania lub nagrania jakiejkolwiek części 

takiego występu w Programie. Organizator jest uprawniony do dowolnego zmontowania 

występu Miss w Programie.  

 

11. Miss jest zobowiązana powiadomić Organizatora o ewentualnych niebezpieczeństwach 

związanych z jej występem a w szczególności o udziale w nim zwierząt i użyciu ognia lub 

niebezpiecznych narzędzi. Miss w trakcie występu nie ma prawa oddziaływać fizycznie na Jury 

i publiczność. Organizator nie bierze odpowiedzialności za w/w elementy występu. 

 

 

§ 2  Zasady zgłaszania się, wyłaniania zwyciężczyń i nagrodzonych Miss Programu 

 

1. Kobiety zainteresowane uczestnictwem zgłaszają się do Wyborów Miss Programu przez 

zalogowanie się na swoje dotychczasowe konto na stronie www.zostangwiazdafimowa.pl , w 

terminie 11.01.2013r. - 14.01.2013r. godz. 15:59:59. W kwestionariuszu osobowym 

zawierającym już m. in.   następujące dane Miss: Imię i Nazwisko, wiek i/lub data urodzenia, 

numer telefonu; dodają maksymalnie trzy swoje zdjęcia ( w tym może być jedno w kostiumie 

kąpielowym lub bieliźnie) oraz krótki opis swoich zainteresowań; oraz akceptują regulamin 

Wyborów Miss Programu „Zostań gwiazdą filmową”.   

 

2 Jury składa się z przedstawiciela Organizatora oraz członków jury dobranych przez 

Organizatora do finału Wyborów Miss Programu. 

 

3. Selekcja Miss Programu przebiega w następujących etapach: wstępna selekcja, eliminacje, 

półfinał oraz finał.  

 

Wstępna selekcja Miss 

Ze wszystkich zgłoszeń do Programu Organizator wybiera około 30 kobiet na podstawie 

informacji wskazanych w zgłoszeniu. 

 

Eliminacje 

Ze wszystkich zgłoszeń do Programu Organizator wybiera około 30 kobiet, które zaprasza do 

wzięcia udziału w Wyborach Miss Programu, poprzez wysłanie do nich maila z informacją o 

tych Wyborach 

Po zgłoszeniu się kobiet do Wyborów Miss Programu na stronie www.zostangwiazdfilmowa.pl 

zamieszczone zostaną ich zdjęcia. Spośród zdjęć z wizerunkiem około 30 Miss  w głosowaniu 

sms, w terminie od 15.01.2013r godz. 16:00 do 19.01.2013r godz. 13:59:59,  zostanie 

wybranych 12 Miss z największą liczbą sms’ów, które kwalifikują się do półfinału. 

 

Półfinał 

Bierze w nim udział 12 Miss, których zdjęcia z ich wizerunkiem, zostaną zaprezentowane na 

stronie www.zostangwiazdafilmowa.pl. W trakcie głosowania sms, w terminie od 19.01.2013r 

godz. 16:00 do 23.01.2013r godz. 13:59:59, wyłonione zostaną miejsca dla Miss od pierwszego 

do dwunastego, którym zostaną przydzielone, odpowiednio do zajmowanego miejsca, punkty 

od dwunastu do jednego. 

Te 12 Miss ma obowiązek stawić się osobiście na Gali Finału Programu dnia 02.02.2013r  w 

hotelu St. Bruno w Giżycku.  

 

 

http://www.zostangwiazdafimowa.pl/
http://www.zostangwiazdfilmowa.pl/
http://www.zostangwiazdafilmowa.pl/


Finał. 

Bierze w nim udział 12 Miss wyłonionych w półfinale z odpowiednia ilością punktów, które 

wykonują około 2-3 minutową autoprezentację w obecności jury na Gali Finału Programu dnia 

02.02.2013r w hotelu St. Bruno w Giżycku , rejestrowane przez kamery. Następnie, przy 

obradach zamkniętych, jury przydziela Miss punkty od dwunastu do jednego odpowiednio dla 

najbardziej uzdolnionej i ładnej Miss. 

Miss, która otrzymała w sumie największą ilość punktów (sumują się punkty przydzielone z 

głosowania sms’owego oraz punkty przydzielone przez jury) zostaje Miss Programu „Zostań 

gwiazdą filmową” – pierwsze miejsce. Pozostałe Miss zajmują miejsca od drugiego do 

dwunastego, odpowiednio do uzyskanej liczby sumy punktów, od największej do najmniejszej. 

W przypadku uzyskania takiej samej sumy punktów przez Miss o kolejności zajętego miejsca 

decyduje przewodniczący jury. 

 

4. Terminarz zamieszczania zdjęć na www.zostangwiazdafilmowa.pl i głosowania sms: 

 

15.01.2013 - umieszczenie na stronie www około 30 zdjęć z wizerunkiem Miss 

15.01.2013-19.01.2013 – głosowanie na około 30 zdjęć z wizerunkiem Miss 

19.01.2013 – ogłoszenie wyników z głosowania sms na około 30 zdjęć z wizerunkiem Miss 

19.01.2013 - umieszczenie na stronie www 12 zdjęć z wizerunkiem Miss 

19.01.2013-23.01.2013 – głosowanie na 12 zdjęć z wizerunkiem Miss 

23.01.2013 – ogłoszenie wyników ( znamy kolejność zajętych miejsc) głosowania sms z 

półfinału 

 

 

§ 3  Zasady uczestnictwa w Wyborach Miss Programu 

 

1. Uprawnione do wzięcia udziału w Wyborach Miss programu są wyłącznie kobiety 

pełnoletnie, które dokonały rejestracji zgodnie z zapisami §2, pkt. 1.  

 

2. Zgłoszenie  jest równoznaczne z wyrażeniem przez kobiety uczestniczące zgody na 

przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby Programu oraz w celach 

marketingowych Organizatora zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 

r. Dz.U. Nr 101 poz.926 z poz. zm. Zalogowanie się na swoje dotychczasowe konto, na 

warunkach określonych w §2, pkt. 1,  oznacza akceptację warunków Regulaminu, oraz zgodę 

na bezpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku i artystycznych wykonań na 

potrzeby Programu i Filmu pod roboczym tytułem „Ostatni Klaps”. Miss jest uprawniona w 

każdym czasie do uzyskania dostępu do treści swoich danych osobowych, a także do 

wprowadzania w nich zmian zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych 

 

3. Administratorem danych osobowych jest: Kurka Wodna Productions Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością  z siedzibą w  Warszawie,  00-467, ul. Dragonów 2/51. 

 

4. Użytkownik akceptując Regulamin, udziela nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i 

terytorialnie  licencji Organizatorowi, do zarejestrowanych w czasie występów publicznych 

nagrań z udziałem Miss oraz do filmów i zdjęć przekazanych przy zgłoszeniu do Wyborów 

Miss Programu, opisanych w par. 2 pkt. 1 na następujących polach eksploatacji: 

a. utrwalanie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek 

nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo,  

b. zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na 

jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, 

cyfrowo,  

http://www.zostangwiazdafilmowa.pl/
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c. wprowadzanie do obrotu,  

d. wprowadzanie do pamięci komputera, do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, do baz 

danych,  

e. 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),  

f. publiczne wykonanie,  

g. 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.),  

h. wystawianie,  

i. wyświetlanie,  

j. użyczanie i/lub najem,  

k. 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.,  

m. 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.  

 

5. Organizator jest uprawniony do nieodpłatnego wykorzystania wizerunku Miss w Programie, 

dla promocji i reklamy Programu i Filmu pod roboczym tytułem „Ostatni klaps” w tym do 

promocji następnych edycji Programu oraz promocji i reklamy Organizatora, jego partnerów i 

sponsorów.  

 

6. Jury może w dowolnym momencie przerwać Miss wykonywanie przygotowanej 

autoprezentacji (bez względu na to, czy autoprezentacja został zaprezentowana w całości czy 

też nie). 

 

7. Decyzja Organizatora jest ostateczna i niepodważalna, a Miss Programu, podczas całego 

czasu trwania realizacji nie mogą dyskutować lub radzić się jury w żadnej sprawie dotyczącej 

ich udziału w Wyborach Miss Programu, a w szczególności przebiegu autoprezentacji przez nie 

wykonywanej, ich wyglądu lub prezentowanych umiejętności. 

 

8. Organizator nie jest zobowiązany do podawania powodów podjęcia decyzji o odrzuceniu lub 

zakwalifikowaniu Miss do Wyborów Miss Programu. 

 

9. W przypadku naruszenia zasad niniejszego Regulaminu Miss zostaje wykluczona z udziału 

w Wyborach Miss Programu, a w szczególności jeśli nie stawi się na Galę Finału Programu 

„Zostań gwiazdą filmową” (w czasie której odbędzie się finał Wyborów Miss Programu) dnia 



02.02.2013r do hotelu St. Bruno w Giżycku.  

 

10. Miss zostanie poinformowana o udziale w Wyborach Miss Programu mailowo, lub 

wiadomością SMS lub listownie. 

 

11. Miss nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie, rekompensata, świadczenie niepieniężne 

za udział w Wyborach Miss Programu. 

 

12. Na finał Wyborów Miss Programu Miss przyjeżdża na własny koszt dnia 01.02.2013r lub 

02.02.2013r do godz. 18.00 do hotelu St. Bruno w Giżycku (11-500) ul. Św. Brunona 1. 

Organizator zapewnia dwa noclegi (z 01.02 2013r na 02.02.2013r oraz z 02.02.2013r na 

03.02.2013r) w pokojach dwuosobowych dla Miss Wyborów Miss Programu oraz wyżywienie 

tzn. kolacja dnia 01.02.2013r:; śniadanie, obiad, kolacja w trakcie Gali Finału Programu dnia 

02.02.2013r i śniadanie dnia 03.02.2013r. 

 

 

§ 4 Nagrody 

 

Liczne, atrakcyjne nagrody zostaną wręczone dla Miss w czasie Gali Finału Programu dnia 

02.02.2013r w hotelu St. Bruno w Giżycku przez partnerów i sponsorów Programu.   

 

 

§ 5 Postanowienia końcowe 

 

1. Zalogowanie się ponowne na swoje dotychczasowe konto na stronie 

www.zostangwiazdafilmowa.pl, na warunkach określonych w §2, pkt. 1  przez Miss jest 

równoznaczne ze złożeniem przez nią oświadczenia, iż wyraża ona zgodę na 

postanowienia niniejszego Regulaminu. 

2. Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu 

Wyborów Miss Programu. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany 

przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo organizowania nowych konkursów związanych 

bezpośrednio z Wyborami Miss Programu w trakcie jego trwania.  

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:  

- problemy w funkcjonowaniu Wyborów Miss Programu, jeżeli nastąpiły one wskutek 

zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie 

przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów 

związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej, 

- udział w Wyborach Miss Programu niezgodnie z postanowieniami niniejszego 

Regulaminu i szkody tym spowodowane, 

- przerwy w funkcjonowaniu Wyborów Miss Programu zaistniałe z przyczyn 

technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od 

Organizatora, 

- niedoręczenie nagrody spowodowane nieprzesłaniem bądź przesłaniem przez Miss 

błędnych danych osobowych niezbędnych do doręczenia nagrody 

http://www.zostangwiazdafilmowa.pl/
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6. Regulamin oraz dodatkowe informacje na temat Wyborów Miss Programu są dostępne 

na stronie internetowej: www.zostangwiazdafilmowa.pl oraz w siedzibie Organizatora 

na ul.Walewskiej 7a w Warszawie (kod pocztowy: 04-022). 

7. Pod adresem biuro@e-ev.pl można uzyskać wszelkie informację dotyczące Regulaminu 

i przebiegu Wyborów Miss Programu. 

8. Reklamacje związane z Wyborami Miss Programu mogą być kierowane do 

Organizatora wyłącznie w formie pisemnej (listem poleconym), na adres wskazany w § 

5, pkt. 5  z dopiskiem „Zostań gwiazdą filmową - Miss”.  

- W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data 

nadania listu.  

- Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora nie później niż w terminie 

14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji.  

- Składający reklamację zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem 

poleconym najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji 

9. Wszelkie ewentualne spory, mogące wyniknąć w związku z niniejszym Regulaminem, 

poddane będą pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby 

Organizatora. 

10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują 

przepisy kodeksu cywilnego. 

http://www.zostangwiazdafilmowa.pl/
mailto:biuro@e-ev.pl

