
 
 

Regulamin wydarzenia „Akcja metamorfoza” 

 

 

I. Postanowienia ogólne 
1. Organizatorem wydarzenia pn. „Akcja metamorfoza” jest Centrum Biblioteczno-Kulturalne 

Gminy Kamienna Góra, z siedzibą w Krzeszowie (ul. Kalwaria 1), zwane dalej 
Organizatorem. 

2. Finał akcji odbędzie się w sobotę 6 marca w siedzibie Organizatora. 
3. O udział w akcji ubiegać się mogą wszystkie mieszkanki gminy wiejskiej Kamienna Góra, o 

ile spełniają warunki określone w niniejszym regulaminie. 
4. Główną nagrodą akcji jest udział w kompleksowej metamorfozie z udziałem wizażystki, 

fryzjerki i stylistki i fotografa. 
 
II. Uczestniczki 

1. W akcji udział wziąć mogą panie, które: 
a) są pełnoletnie, 
b) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, 
c) są zameldowane na terenie gminy wiejskiej Kamienna Góra, 
d) zaakceptują warunki niniejszego regulaminu. 

2. Osoby biorące udział w akcji wyrażają zgodę na publikacje wszelkich materiałów 
(zawierających m.in. wizerunek, głos, imię i nazwisko, adres zamieszkania). W dniu 
wydarzenia Uczestniczki otrzymają do podpisania stosowne oświadczenie.  
 
III. Proces kwalifikacyjny 

1. Aby wziąć udział w akcji, kandydatki na Uczestniczki zobowiązane są przejść pomyślnie 
przez dwa etapy: 
a)  etap I – zgłoszenie – w celu rozpoczęcia procesu rekrutacji, kandydatki na Uczestniczki 

zobowiązane są przesłać swoje zgłoszenie zawierające imię i nazwisko, miejsce 
zamieszkania, wiek, numer telefonu wraz z odpowiedzią na pytanie: „Dlaczego to 
właśnie Tobie potrzebna jest metamorfoza” na adres mailowy Organizatora 
(kontakt@cbk.gminakg.pl) lub na Messengera (www.facebook.com/CBKKrzeszow) w 
terminie od 18 lutego 2021 r. do 1 marca 2021 r.  

b) etap II – wyłonienie Uczestniczek – spośród  wszystkich zgłoszeń, Organizator wybierze 
10, których autorki w najciekawszy sposób uzasadniły swoją chęć udziału w akcji.  

2. Osoby zakwalifikowane  do udziału w akcji zostaną o tym poinformowane telefonicznie 
      1 marca 2021 r. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
IV. Przebieg akcji 

 
1. Finał wydarzenia odbędzie się w sobotę 6 marca w siedzibie Organizatora w Krzeszowie 

przy ul. Kalwarii 1.  
2. Akcja rozpocznie się o godzinie 15.30 seansem w Kinie za Rogiem w Krzeszowie, w którym 

weźmie udział 10 Uczestniczek wyłonionych w procesie kwalifikacyjnym. 
3. Po seansie, w drodze losowania spośród 10 Uczestniczek zostaną wyłonione 3, które przejdą 

kompleksową metamorfozę pod okiem naszych specjalistów. 
4. Metamorfoza zakłada: 

a) wykonanie makijażu dobranego do urody Uczestniczki i konsultację wizażystki, 
b) ułożenie fryzury, ewentualne cięcie wykonane przez fryzjerkę, 
c) dobór stroju i dodatków wybranych przez stylistkę. 

5. Przed i po metamorfozie Uczestniczki wezmą udział w sesji zdjęciowej. 
6. Uczestniczki, które nie zakwalifikują się do udziału w metamorfozie, otrzymają poczęstunek, 

będą mogły skorzystać ze wskazówek naszych ekspertów, wezmą także udział w pokazie 
kosmetycznym.  

7. Przebieg wydarzenia zostanie sfilmowany, a powstały w ten sposób materiał wyemitowany 
w telewizji kablowej TV Kamienna Góra oraz na profilu Organizatora na Facebooku.  

8. O zmianach spowodowanych ewentualnymi zaostrzeniami związanymi z pandemią SARS 
COV-2 poinformujemy telefonicznie wszystkie Uczestniczki.  
 
V. Postanowienia końcowe. 

 

1. Biorąc udział w akcji Uczestniczki wyrażają dobrowolna zgodę na utrwalenie i bezpłatne 
rozpowszechnianie swojego wizerunku. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne roszczenia Uczestniczek 
wynikające z finalnego efektu przeprowadzonych metamorfoz.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany przebiegu akcji w przypadku ewentualnego 
zaostrzenia zasad bezpieczeństwa i higieny związanych z pandemią SARS COV-2. 

4. Niniejsze zasady wchodzą w życie z dniem 17 lutego 2021 r.  

 

 
 


