REGULAMIN I WARUNKI UMOWY UCZESTNICTWA W BANKU TWARZY
§1
Przedmiot Umowy
1.
Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w banku twarzy GAWAGAI Studio
prowadzonego przez Agnieszkę Rurkowską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą GAWAGAI
STUDIO z siedzibą w Poznaniu przy ul. Parkowej 1/4 posiadającą nr NIP 986 204 712 (zwaną dalej
„GAWAGAI stuio”) obejmującego także promowanie Uczestników min. poprzez umieszczenie zdjęć na
stronie internetowej www.gawagai.pl oraz na fanpage’u Studia GAWAGAI prowadzonego na portalu
facebook.com.
2.
Wypełnienie i podpisanie kwestionariusza osobowego, który uczestnik otrzymuje w czasie
castingu do niniejszego Regulaminu, jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu przez
osobę przekazującą swoje dane (zwaną dalej „Uczestnik”).
3.
Niniejszy Regulamin określa zasady współpracy Uczestnika ze GAWAGAI studio w zakresie
udziału Uczestnika w pokazach mody, sesjach zdjęciowych, imprezach reklamowych, promocjach,
filmach, nagraniach spotów, występach publicznych oraz innych działaniach promocyjnych Uczestnika
lub bezpośrednich Zleceniodawców Uczestnika za pośrednictwem i/lub z udziałem GAWAGAI Studio.
4.
W imieniu Uczestników nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych występują
przedstawiciele ustawowi.
§2
Zobowiązania Studio GAWAGAI
1.
Studio GAWAGAI zobowiązuje się do czynienia wszelkich starań aby pozyskać dla Uczestnika
oferty prac reprezentacyjnych i reklamowych z udziałem Uczestnika oraz zawierania
w tym zakresie umów bądź pośredniczeniu w zawieraniu tych umów.
2.
Studio GAWAGAI zobowiązuje się do prowadzenia działań reklamowych i promocyjnych
wybranych Uczestników.
3.
Studio GAWAGAI zobowiązuje się do wykonywania usług doradztwa w kwestii przygotowania
Uczestnika do pracy w charakterze określonym w § 1 ust. 3 w zakresie prawnym, image'u oraz
dobierania stylizacji w zakresie możliwości Studio GAWAGAI.
4.
Studio GAWAGAI zobowiązuje się do nieodpłatnego przeprowadzania sesji zdjęciowych
mających na celu rozbudowę i profesjonalizację portfolio wybranych Uczestników.
5.
Studio GAWAGAI zastrzega sobie prawo do odrzucenia/usunięcia materiałów i zdjęć
Uczestnika bez podania przyczyny. W szczególności na ryzyko odrzucenia narażone są materiały i
zdjęcia nieestetycznie wykonane lub też, co do których Studio GAWAGAI ma zastrzeżenia.

§3
Zobowiązania Uczestnika
1.
Przystąpienie do banku twarzy Studio GAWAGAI oraz korzystanie z usług określonych
Regulaminem nie zobowiązuje Uczestnika do ponoszenia jakichkolwiek opłat (dotyczy to także
zamieszczania zdjęć na stronach Studio GAWAGAI) za wyjątkiem poniesienia kosztów przejazdu na
miejsce castingu lub kosztów sesji zdjęciowych.
2.
Uczestnik zobowiązuje się do pozostawania w ciągłym kontakcie ze Studio GAWAGAI,
a w przypadku planowanego urlopu lub okresu, podczas którego nie będzie możliwy z nim kontakt lub
udział Uczestnika w jakimkolwiek zleceniu zobowiązuje się on do poinformowania o tym fakcie Studio
GAWAGAI.
3.
W przypadku zaakceptowania przez Uczestnika zlecenia powierzonego przez Studio GAWAGAI
lub Klienta za pośrednictwem Studio GAWAGAI jest on zobowiązany do wykonywania zapisów umowy
danego zlecenia, a w szczególności obecności na castingach, próbach, spotkaniach oraz nagraniach,
sesjach zdjęciowych, pokazach, imprezach promocyjnych lub innych wydarzeniach, których dane
zlecenie będzie dotyczyć.
4.
Uczestnik zobowiązany jest do poinformowania każdorazowo Studio GAWAGAI o zmianie
własnego wizerunku, a w szczególności zmianie sylwetki, koloru i fryzury włosów, piercingu oraz
tatuażach w celach informacyjnych. Informacja o zmianie wyglądu jest konieczna ze względu na
charakter pracy Uczestnika.
5.
W przypadku naruszenia któregokolwiek ustępu § 3 Studio GAWAGAI ma prawo pociągnąć do
odpowiedzialności finansowej Uczestnika o ile naruszenie punktu narazi na straty Studio GAWAGAI.
Przez stratę należy rozumieć również utratę zlecenia z winy Uczestnika poprzez wycofanie się
Zleceniodawcy ze zlecenia z powodu braku informacji o aktualnym wyglądzie.
6.
Informacja o zmianie wyglądu, wyjeździe lub braku dostępności dla Studio GAWAGAI i/lub
klientów może przebiegać poprzez jeden z poniższych kanałów:
a) przekazanie informacji osobiście podczas spotkania z przedstawicielem Studio GAWAGAI,
b) mailowo – na adres udostępniony na stronie internetowej Studio GAWAGAI,
c) poprzez media społecznościowe bezpośrednio opiekunowi Uczestnika.

§4
Oświadczenia Uczestnika
1.
Uczestnik oświadcza i gwarantuje, że jest wyłącznym właścicielem autorskich praw
majątkowych i praw pokrewnych do wszelkich materiałów i zdjęć przekazanych Studio GAWAGAI w celu
promowania jego osoby i wykonywania niniejszej Umowy.
2.
Uczestnik przenosi na Studio GAWAGAI całkowicie wszelkie prawa majątkowe na
następujących polach eksploatacji: utrwalania, zwielokrotnianie wszelkimi technikami, wprowadzanie do
obrotu,
wprowadzanie
do
pamięci
komputera,
publiczne
wykonywanie
i odtwarzanie, wystawianie, używanie we wszelkich formach reklamy w kraju i za granicą.
3.
Uczestnik oświadcza, że Studio GAWAGAI z tytułu przeniesienia praw majątkowych,
o których mowa w § 4 ust. 1 i 2 nie poniesie żadnych kosztów, a w przypadku roszczeń osób trzecich

do
praw
majątkowych
z
ww.
materiałów
i procesowe poniesie Uczestnik, który złożył fałszywe oświadczenie.

koszty

odszkodowawcze

4.
Uczestnik oświadcza i gwarantuje, że w przypadku naruszenia postanowień § 4 poniesie
całkowita odpowiedzialność z tytułu jego naruszenia, a Studio GAWAGAI nie będzie z tego tytułu
zobowiązana do uiszczenia jakichkolwiek odszkodowań.
5.
Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku, głosu, imienia
i nazwiska oraz pseudonimu, a także na ewentualną zmianę wizerunku przez Studio GAWAGAI oraz
podmioty współpracujące z Studio GAWAGAI i Uczestnikiem na terenie kraju i za granicą.
6.
Uczestnik wyraża zgodę na publikację przekazanych przez niego materiałów, zdjęć, filmów
wideo, nagrań audio, informacji o swoim wyglądzie oraz imienia, nazwiska i pseudonimu w celu
przedstawicielstwa Uczestnika przez Studio GAWAGAI oraz otrzymania przez Uczestnika zlecenia.
7.
Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie i powielanie danych osobowych przez Studio
GAWAGAI oraz podmioty z nią współpracujące zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych
z dnia 29 sierpnia 1997r. Dz. U. 1997 Nr133 poz. 883. Jednocześnie Uczestnik oświadcza iż został
poinformowany o możliwości wglądu i zmiany swoich danych osobowych.
8.
Studio GAWAGAI stosuje środki bezpieczeństwa, w tym środki organizacyjne i techniczne oraz
realizuje obowiązki wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeń
wykonawczych. Dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na mocy
obowiązujących przepisów prawa oraz podmiotom zainteresowanym współpracą z Uczestnikiem.
9.
Kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów dostępnych na stronie internetowej
www.gawagai.pl
oraz
na
fanpage’u
prowadzonym
na
serwisie
www.facebook.com
www.facebook.com/gawagaistudio oraz www.facebook.com/castingreklamowy bez zgody Studio
GAWAGAI oznacza naruszenie praw autorskich zgodnie z ustawa o ochronie praw autorskich i
własności.
§5
Odpowiedzialność Uczestnika
1.
Uczestnik jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty na rzecz Studio GAWAGAI, Klienta
oraz Zlecającego wynikające z jego zachowania lub umyślnych działań oraz działań nieumyślnych lecz
wynikających
z
istotnych
zaniedbań
po
stronie
Uczestnika.
2.
Studio GAWAGAI nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie skutki nieprzestrzegania przez
Uczestnika zapisów obowiązującego prawa oraz warunków niniejszej umowy, zasad BHP,
a w szczególności za wynikłe stąd szkody.
3.
Studio GAWAGAI nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody wynikające z działania siły
wyższej.

§6
Opłaty i prowizje

1.
Studio GAWAGAI nie pobiera od Uczestnika opłat abonamentowych za przedstawicielstwo,
promocję Uczestnika, profil Uczestnika na stronie internetowej Studio GAWAGAI oraz jej partnerów, a
także inne czynności mające na celu organizację zleceń dla Uczestnika.
2.
Studio GAWAGAI nie pokrywa kosztów udziału, podróży oraz przygotowań Uczestników do
castingów, na które jest on wysyłany z polecenia Studio GAWAGAI. Studio GAWAGAI nie pokrywa
również kosztów udziału, podróży i przygotowań do sesji zdjęciowych będących elementem promocji
Uczestnika
chyba,
że
z
odrębnych
dokumentów
wynika
inaczej.
3.
W przypadku podpisania przez Uczestnika jakiejkolwiek umowy na angaż do reklamy, sesji
zdjęciowej, pokazu, eventu lub jakiegokolwiek działania, którego przedmiot określony jest
w Umowie, a za pośrednictwem Studio GAWAGAI lub z jej polecenia – Studio GAWAGAI pobierze od
Uczestnika
prowizję
w
wysokości
określonej
w
odrębnej
umowie.
4.
W przypadku podpisania umowy przez Uczestnika bezpośrednio ze Studio GAWAGAI
w celu wykonywania zadań określonych w niniejszej umowie, Studio GAWAGAI rozliczy się
z prowizji bezpośrednio z Klientem wypłacając Uczestnikowi stawkę określoną w odrębnej umowie na
udział w danym zadaniu.
5.
W przypadku sesji, których celem jest promocja Uczestnika, organizowanych w tym celu przez
Studio GAWAGAI nie będzie pobierana od Uczestnika opłat za udział w sesji, a Uczestnik nie otrzyma za
nią wynagrodzenia, chyba że Strony postanowią inaczej.
§7
Postanowienia końcowe
1.
Umowa obowiązuje od dnia jej podpisania przez czas nieokreślony.
2.
Rozwiązanie umowy może nastąpić jedynie w formie pisemnej z miesięcznym okresem
wypowiedzenia.
3.
Rozwiązanie umowy nie ma wpływu na zlecenia dokonane za pomocą Studio GAWAGAI przed
datą jej rozwiązania.
4.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5.
Wszelkie spory, których rozwiązanie nie będzie możliwe za porozumieniem stron rozstrzygane
będą przez Sąd Powszechny właściwym dla siedziby Studio GAWAGAI.

