
Regulamin konkursu METAMORFOZY

1. Organizatorem konkursu jest Urząd Miasta Legionowo.

2. Celem projektu jest promocja legionowskich przedsiębiorców.

3. W Metamorfozach biorą udział Partnerzy:

Gabinet Kosmetyczny LAZURE

Profesjonalne Studio Urody Wiktoria

Fotograf Dorota Milerowicz i Danuta Witkowska

Salon Fryzjerski Zakątek Urody

Radio HOBBY 89,4 FM

Liczba Partnerów akcji może zostać rozszerzona.

4. Uczestnikami konkursu mogą być kobiety w wieku od 18 lat zamieszkujące w Legionowie. 
By wziąć udział w konkursach organizowanych pod hasłem Metamorfozy, chętne osoby 
powinny wysłać swoją kandydaturę na mail redakcja@um.legionowo.pl. załączając zdjęcia 
(bez makijażu) oraz informacje na swój temat: wiek, imię i nazwisko, dlaczego właśnie tę 
kandydatkę powinno wybrać jury.

5. Konkurs jest podzielony na trzy miesięczne etapy - maj, czerwiec, lipiec. Co miesiąc 
komisja konkursowa wyłoni jedną osobę, która będzie mogła skorzystać z bezpłatnych 
zabiegów fryzjerskich, kosmetycznych i usług fotograficznych.

6. Zabiegi proponowane przez Partnerów akcji to m. in. zabiegi fryzjerskie (koloryzacja, 
strzyżenie, stylizacja włosów), kosmetyczne (luksusowy zabieg na twarz, ujędrniający 
masaż twarzy, makijaż, manicure) i sesja fotograficzna. Uczestniczka musi wykorzystać 
wszystko podczas jednej wizyty, w terminie ustalonym indywidualnie z Partnerami projektu,
ale nie później niż 7 dni od momentu ogłoszenia wyniku poszczególnych etapów.

7. Komisja konkursowa będzie składać się z przedstawicieli wszystkich Partnerów akcji. O 
decyzji komisji zostanie poinformowany Urząd Miasta Legionowo, którego zadaniem 
będzie promocja wydarzenia oraz projektu Metamofrozy.

8. Wyłonione w drodze castingu mailowego kandydatki wyrażają zgodę na:
- Wykonanie fotografii przed zabiegami oraz po zabiegach. Zdjęcia te mają one pokazać 
efekt zmian uzyskanych w czasie Metamorfozy.
- Zmianę fryzury (farbowanie, stylizacja, strzyżenie wg uzgodnień z firmą wykonującą 
zabiegi) we wskazanym gabinecie
- Poddaniu się zabiegom kosmetycznym obejmującym zabiegi pielęgnacyjne na twarz oraz 
dłonie we wskazanym gabinecie
- Użycie danych i wizerunku (zdjęć) w publikacjach Urzędu Miasta Legionowo na 
wszelkich nośnikach (druk, strony internetowe i fanpag'e) w celach marketingowych.

9. Organizator nie bierze odpowiedzialności na roszczenia z tytułu nieprawidłowo 
wykonanego zabiegu lub efektu niezgodnego z oczekiwaniami uczestniczki.

10.Żadne z wykonanych usług lub innych świadczeń wykonanych w programie Metamorfozy 
nie podlegają reklamacji, ani innym roszczeniom ze strony uczestniczki. Żadne usługi 
wykonywane podczas metamorfozy nie mogą byś wymienione na gotówkę.

11.Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na bezpłatną publikację 
zdjęć uczestnika oraz efektów sesji zdjęciowej.


