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Otázky? 
Telefon: +49 8121 707-77370
Mail: redaktion@werkstattkultur.com

Neváhejte! 

Uzávěrka přihlášek je 31.ledna 2016.

Pro více informací navštivte  

www.werkstattkultur.com.

 Přihláška 
„WERKSTATTkultur 2017“ – pro další vydání exkluzivního kalendáře hledáme nejkrásnější  
zákaznice!

Jste zákaznice STAHLGRUBER?
Pak využijte příležitost podílet se na prestižním kalendáři WERKSTATTkultur.  
Špičkový fotograf Andreas Reiter a jeho tým uvedou krásné zákaznice na scénu.

 Jak se můžete přihlásit?
Je to velmi snadné. Vyplňte přihlášku na www.werkstattkultur.com, nebo použijte formulář
na zadní straně, podepište se, přidejte fotografie, které Vás nejlépe vystihují a odešlete na níže uvede-
nou adresu. 

Pro výběr potřebujeme tyto fotografie:
- Portrét z blízka
- Fotografii celé postavy v bikinách nebo ve spodním prádle
- Fotografie nesmí být starší než 6 měsíců!
 
A nezapomeňte!
Čím přesvědčivější budou Vaše fotografie, o to větší máte šanci postoupit z on-line hlasování do 
finále!

 Základní podmínky     
Jste žena ve věku od 18 do 39 let, zákaznice či zaměstnankyně STAHLGRUBER nebo partnerka zá-
kazníka STAHLGRUBER a chcete zažít pocit, kdy jste středem pozornosti profesionálního fotografa.

 Jak probíhá výběr?
Nejdříve vybere fotograf nejzajímavější fotografie ze všech došlých. Od února 2016 bude 6 týdnů 
probíhat finální hlasování na stránkách www.werkstattkultur.com.
Jména šťastných dívek, které uspějí v hlasování budou zveřejněna na konci března 2016 a vítězky 
budou pozvány na profesionální focení v květnu 2016. 

Vše, co patří k profesionálnímu focení kalendáře čeká jen na tebe: fotograf, vizážista, stylista, luxusní 
spodní prádlo, ubytování ve wellness hotelu a samozřejmě skvělá péče. Ale především: spousta  
zábavy! Dvanáct nejlepších snímků bude prezentováno v kalendáři WERKSTATTkultur 2017. 
Reportáž z přípravy kalendáře a samotného focení bude k vidění na web TV na  
www.werkstattkultur.com.

Staňte se jednou z příštích  

fotomodelek pro kalendář  

WERKSTATTkultur 2017!



Přihláška WERKSTATTkultur 2017 
Firma

Zák. číslo

Pozice

Jméno

Příjmení

Ulice

PSČ, město

Tel.

Email

Datum narození

Výška

Konfekční velikost

Podpis

Svým podpisem souhlasím s následujícími podmínkami: Všechna data uvedená v přihlášce 
odpovídají skutečnosti. Zaslaný fotografický materiál není zatížený právy třetí strany,  
zobrazuje mou osobu a smí být používán po dobu internetového hlasování na internetových 
stránkách STAHLGRUBER GmbH, jakož i v rámci projektu WERKSTATTkultur. Nevzniká nárok 
na jeho vrácení. Poskytuji společnosti STAHLGRUBER GmbH všechna převoditelná uživatelská 
práva ke zveřejnění a využití, jakož i ke změně fotografických snímků a videozáznamů, kte-
ré budou pořízeny v rámci pozdějšího focení v rámci projektu WERKSTATTkultur a potvr-
zuji, že žádná práva třetích osob při používání vozidla k fotografování nejsou porušována. 
Převod těchto práv je místně, obsahově, jakož i časově neomezen. Nevzniká právní nárok 
na účast. Kromě toho si STAHLGRUBER GmbH vyhrazuje právo účastníka vyloučit.  
STAHLGRUBER GmbH se zavazuje zacházet s mými osobními daty důvěrně a neposkytovat je 
třetí osobě. Řešení případného sporu soudní cestou je vyloučeno.

STAHLGRUBER GmbH
Stichwort „WERKSTATTkultur“
Gruber Str. 65
85586 Poing 
Německo

Uzávěrka přihlášek je 31.ledna 2016.


