Pravidla pro soutěž

#bePHmodel
Pro období 1.4.2016-30.9.2016

(dále jen „pravidla“)

Účelem tohoto dokumentu je stanovení pravidel soutěže „#bePHmodel“ (dále jen
„soutěž“).
Soutěž „#bePHmodel“ je určena dívkám, které mají zájem pracovat jako modelky
na mezinárodní úrovni a věnovat se v budoucnu modelingu jako své profesi ve
spolupráci s agenturou PH Model Management, s.r.o. na základě smlouvy o
zastoupení, kterou s agenturou uzavře vítězka a další soutěžící dle volby agentury.
Agentura PH Model Management, s.r.o prostřednictvím soutěže #bePHmodel
vyhledává nové tváře pro dlouhodobou spolupráci jako jejich mateřská agentura.

1. Organizátor soutěže
Organizátorem soutěže je společnost PH MODEL MANAGEMENT, s.r.o. se
sídlem: Opletalova 25, Praha 1, IČ: 27397301, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 110448, která se zabývá
vyhledáváním nových tváří s předpoklady pro práci v modelingu a jejich
následným zastoupením a managementem v profesi modelky (dale
jen„organizátor“).

2. Doba a místo konání soutěže
Soutěž se koná v době od 1.4 do 29.6 2016 v České republice.
3. Podmínky pro účast v soutěži
Soutěže se mohou zúčastnit ženy/dívky ve věku od 13 do 22 let, s trvalým
pobytem na území České republiky nebo Slovenské republiky, které mají zájem a
předpoklady (štíhlá postava, výška od 172 do 182cm, zajímavý obličej) stát se
mezinárodně pracující modelkou v oblasti módy a reklamy. (dále jen„soutěžící“).
Soutěžící je povinna se seznámit s těmito pravidly, řídit se jimi a vyjádřit s tímto
písemný souhlas (viz. příloha).

4. Způsob přihlášení do soutěže

Soutěžící se přihlásí do soutěže:
- zasláním svých fotografií, údajů o své výšce, věku a kontaktních údajů na
emailovou adresu info@phmodels.cz
nebo
- osobní účastí na jednom z následujících castingů v prostorách obchodů Tally Weijl
vždy mezi14:00 a 18:00 hodinou:
19.4 Praha - OC Palladium, Náměstí Republiky 1, Praha 1
21.4 Plzeň - OC Plaza, Radčická 2, Plzeň
26.4 Hradec Králové - OC Futurum, Brněnská 1825, Hradec Králové
28.4 Pardubice - Atrium Palác Pardubice, Masarykovo nám 2799,
Pardubice
3.5 Ústí nad Labem - OC Fórum, Bílinská 3490/6, Ustí nad Labem
5.5 Jihlava - OC City Park Jihlava, Hradební 1, Jihlava
10.5 Olomouc - OC Galerie Šantovka, Polska 1, Olomouc
12.5 Brno - OC Vaňkovka, Ve Vaňkovce 1, 602 00 Brno
17.5 Ostrava - OC Nová Karolina, Jantarová 3344/4, Ostrava
19.5 Frýdek Místek - OC Frýda, Na Příkope 3727, Frýdek Místek

24.5 České Budějovice - OC IGY, Pražská 1247/24, České Budějovice
27.5 Praha - OC Černý Most, Chlumecká 765/6, Praha

V případě nezletilosti soutěžící bude vyžadován písemný souhlas zákonného
zástupce s její účastí v soutěži.

5. Průběh a vyhodnocení soutěže
Odborná porota z přihlášených soutěžících vybere blíže neurčený počet soutěžících,
které se zúčastní semifinálového kola (předpokládaný počet semifinalistek je 20 až
40).

Semifinálové kolo se uskuteční dne 28.5. v Praze od 10 do 19hod.

Ze soutěžících v semifinálovém kole bude porotou vybráno 5 až 10 soutěžících,
které se zúčastní finálového kola soutěže a s tím spojených nácviků chůze,
choreografie, focení a další přípravy potřebné pro účast ve finalovém kole.
Finálové kolo proběhne dne 15.6.2016
Přesný čas a místo bude upřesněno.
Finálové kolo bude probíhat v odpoledních/večerních hodinách formou krátké módní
přehlídky a vyhlášením vítězek.
Místo a čas kde bude probíhat příprava soutěžících - nácviky chůze,choreografie,
fotografování a pod. bude upřesněno.
Akce bude přístupná pozvaným hostům, vybraným mediím a rodinným příslušníkům
soutěžících.

Kritéria pro hodnocení soutěžících
Hlavním kritériem jsou
mezinárodní úrovni.
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Není to pouze její momentální vzhled, ale I vzhled, který může získat v
budoucnu a to díky přirozenému vývoji (růstu, tvarování postavy a podobně)
nebo díky upravám jako například změna účesu, péče o pleť a podobně.
Kritériem jsou rovněž vlastnosti soutěžící jako například komunikativnost,
způsob jednání a vystupování, cílevědomost, jazykové znalosti, charakterové
vlastnosti obecně.
Organizátor tímto prohlašuje, že se zabývá prací s modelkami výhradně v
rámci módy a reklamy. V žádném případě se Organizátor nezabývá jakoukoliv
činností v erotickém nebo porno průmyslu.
1.1.

Vítězky soutěže získají tyto ceny:
Všechny účastnice finálového kola získají:
-fototest – fotografie pro vlastní prezentaci od profesionálního fotografa
-smlouvu o zastoupení agenturou PH Model Management, s.r.o.
-věcné ceny
Vítězka(y) finálového kola získá:
-smlouvu o zastoupení agenturou PH Model Management, s.r.o.
garantující soutěžící příjmy z práce modelky ve výší 1 000 000,- Kč
během tří let.
- 2-3 denní leteckou cestu do Paříže včetně ubytování za účelem
seznámení se s budoucími klienty a agenturou, která vítězku bude v
Paříži zastupovat. V případě nezletilosti modelky jí bude poskytnut
doprovod ze strany organizátora. Termín cesty bude stanoven dle
dohody s vítězkou nejpozději do konce roku 2016.

1.2. Všechny dívky, které budou vybrány a postoupí do semifinálového kola, jsou
povinny předložit organizátorovi písemný souhlas s účastí v soutěži a jejími
pravidly. V případě nezletilosti soutěžící bude vyžadován písemný souhlas

zákoného zástupce, jehož vzor bude zaslán na emailovou adresu soutěžící,
která je povinna ho doručit organizátorovi nejpozději v den konání
semifinále.

6. Povinnosti soutěžících
Soutěžící, která splňuje podmínky pro účast v soutěži stanovené v čl. 3. těchto
pravidel a přihlásila se do soutěže způsobem stanoveným v čl. 4. těchto pravidel,
a byla vzbrána pro účast v semifinálovém kole souhlasí:
•

uzavřít s organizátorem exkluzivní smlouvu o agenturním zastupování, pokud
ji o to požádá ve lhůtě 1 měsíce od skončení soutěže, na jejímž základě bude
organizátor sjednávat pro soutěžící aktivity v oblasti modelingu, fotografování,
video či TV natčení apod.

•

neuzavřít, bez předchozího písemného souhlasu organizátora, se žádnou třetí
osobou smlouvu se stejným nebo obdobným obsahem jak je zmíněno výše v
tomto článku pravidel, a to po dobu 1 měsíce od skončení soutěže

•

nerealizovat aktivity v oblasti modelingu, fotografování, video či TV natáčení
apod. jiným způsobem než prostřednictvím organizátora, a to po dobu 1
měsíce od skončení soutěže

7. Osobní údaje, ochrana osobnosti
1.3. Účastí v soutěži projevuje každá soutěžící / zákonný zástupce nezletilé
soutěžící v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochranně osobních údajů
v platném znění, souhlas se zpracováním osobních údajů, které byly
poskytnuty organizátorovi za účelem realizace soutěže, jejího vyhodnocení
a případného pořádání s tím souvisejících akcí, a to po dobu 10-ti let od
udělení souhlasu.
1.2. Soutěžící / zákonný zástupci nezletilé soutěžící dále souhlasí s tím, že
organizátor, příp. jím zprostředkovaná reklamní či marketingová agentura
jsou oprávněni bezplatně pořizovat další fotografie soutěžících a uveřejňovat
je, stejně tak jako obrazové a zvukové záznamy pořízené během jejich
účasti v soutěži a při akcích s ní spojených, na webových stránkách, v
médiích a propagačních a reklamních materiálech.
1.3. Soutěžící / zákonní zástupci nezletilých soutěžících si jsou vědomi toho, že
poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, že mají právo přístupu k nim a že
poskytnutý souhlas může být kdykoli odvolán.

8. Další práva a povinnosti organizátora a soutěžících
1.1.

Soutěžící bude ze soutěže vyloučena v případě, že organizátor
zjistí, nebo bude mít oprávněné podezření, že došlo k podvodnému nebo
nekalému jednání z její strany, které by jí mohlo dopomoci k získání ceny
(např. upravování fotografií, zasílání cizích fotografií apod.), případně k
jednání, které neodpovídá pravidlům fair play nebo pravidlům této soutěže.

1.4. Organizátor si vyhrazuje právo rozhodovat dle svého volného uvážení o
všech otázkách týkajících se soutěže. Organizátor si vyhrazuje právo zkrátit,
odložit, přerušit, jakkoli změnit nebo zrušit soutěž z důvodů hodných
zvláštního
zřetele.
1.5. Organizátor nese odpovědnost za případné vady ceny v souladu s
občanským
zákoníkem. Organizátor tímto nepřebírá vůči soutěžícím žádné jiné závazky
a tyto nemají nárok na jakákoli jiná plnění ze strany organizátora, než ta,
která jsou uvedena v těchto pravidlech.

9. Pravidla
1.6. Pravidla této akce jsou k dispozici na https://fb.phmodels.cz/pdf/rules.pdf
nebo v sídle organizátora . Všechny soutěžící jsou těmito pravidly vázány.
1.2. Ostatní vztahy výslovně neupravené těmito pravidly se řídí právní úpravou
občanského zákoníku České republiky.

V Praze dne…………………….

……………………………………
Petr Holanec
jednatel
PH Model Management, s.r.o.

Soutěžící :

…………………………..
Zákonný zástupce (pouze v případě nezletilosti modelky):

………………………….
V …………….., dne ……………2016

SOUHLAS SOUTĚŽÍCÍ ÚČASTÍ V SOUTĚŽI
„#bePHmodel“
2016

Já, soutěžící …………………………
bytem: ………………………………
nar.: ………………

Souhlasím s účastí v soutěži #BEPHMODEL a souhlasím se zpracováním
osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o
změně některých zákonů ve znění posledních předpisů (dále jen “zákon o
ochraně osobních údajů”).
Zároveň svým podpisem stvrzuji souhlas s podmínkami a pravidly účasti v
soutěži.

V…………………………….,

dne………………………..

Podpis
………………………………..

Souhlas zákonného zástupce s účastí zastupovaného a podmínkami
soutěže
(vyplnit pouze v případě nezletilosti soutěžící)

“#BEPHMODEL”
2016

Zákonný zástupce:
Jméno a příjmení:
Datum narození:

Adresa trvalého bydliště:
Telefon/email:

Zastupovaná osoba (nezletilá):
Jméno a příjmení:
Datum narození:
Adresa trvalého bydliště:

Souhlasím s účastí zastupované osoby v soutěži #BEPHMODEL a souhlasím se
zpracováním osobních údajů výše uvedené nezletilé osoby podle zákona č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění
posledních předpisů (dále jen “zákon o ochraně osobních údajů”). Zároveň svým
podpisem stvrzuji souhlas s podmínkami a pravidly účasti v soutěži.

V……………………………., dne………………………..

Podpis

