
REGULAMIN – METAMORFOZY
„Nowa TY”

§1.Organizatorem programu METAMORFOZY NOWA TY jest Salon Urody i Fryzur Kamajo Monika 
Wiśniewska, siedziba salonu Rynek 11/14, 42-600 Tarnowskie Góry, zwanym dalej Organizatorem.

§2.Uczestniczkami metamorfoz mogą być kobiety w różnym wieku, zamieszkałe w Tarnowskich Górach  lub 
miastach sąsiadujących , nie dalej niż 40 km od granicy miasta.

§3.Półfinalistki zostają wyłonione w drodze castingu mailowego i poprzez fb, a finalistki zostają wyłonione w 
drodze castingu bezpośredniego, przeprowadzonego przez jury. 
Kandydaturę należy wysłać za pomocą formularza dostępnego na:  http://kamajo.pl/formularz/nowaty

§4.Wybrane kandydatki godzą się dobrowolnie na :
       -    przeprowadzenie wywiadu mającego na celu określenie typu urody, doboru
             kolorystycznego, opracowaniu odpowiedniej diety oraz ćwiczeń

– wykonanie sesji zdjęciowej,  również w bieliźnie przed i po zmianie oraz w trakcie zabiegów oraz 
wykonanie finalnych zdjęć po metamorfozie

– poddanie się serii zabiegów na ciało
– zmianę koloru włosów, długości oraz innych zabiegów niezbędnych do finalizacji zamierzeń fryzjera
– poddanie się makijażowi permanentnemu



– poddanie się zabiegom medycyny estetycznej
– poddanie się zabiegom pielęgnacyjnym oraz upiększającym twarzy, ciała, dłoni, stóp
– poddaniu się stylizacji wyglądu i zmianie wizerunku

§5.Program metamorfozy przeprowadzony jest bezpłatnie.

§6.Uczestniczka wyraża pełną zgodę na wykorzystanie materiału fotograficznego oraz filmowego z przebiegu 
metamorfoz do celów promocyjnych, marketingowych, reklamowych  i archiwalnych.

§7.Uczestniczka zobowiązuje się do stawienia się we wcześniej ustalonym  miejscu i czasie na wykonanie 
kolejnych etapów metamorfoz.

§8.Wycofanie się uczestniczki z programu metamorfozy  po podpisaniu zgody na metamorfozę skutkuje karą 
pieniężną w wysokości 5000 zł, bez względu na etap metamorfozy, na którym znajduje się uczestniczka.

§9.Organizator zapewnia profesjonalną obsługę metamorfozy przez osoby o najwyższych kwalifikacjach 
zawodowych i zobowiązuje się również dbać o dobro uczestniczki i zadowolenie z dokonanych zmian.

§10.Żadne z wykonanych usług lub świadczeń na rzecz uczestniczki nie podlegają reklamacji, ani innym 
roszczeniom ze strony uczestniczki.

§11.Wszelkie inne regulacje prawne niewyszczególnione w tym regulaminie podlegają pod Kodeks Cywilny.

§12.Wszelkie spory będzie rozstrzygać sąd  okręgowy.


