
Svým podpisem potvrzuji správnost následujících podmínek: Veškeré údaje uvedené v 
přihlášce odpovídají skutečnosti, zejména s ohledem na plnoletost. Zaslaný fotografický 
materiál není zatížený právy třetí strany, zobrazuje mou osobu a s mí být používán po 
dobu internetového hlasování na internetových stránkách STAHLGRUBER GmbH, jakož i 
v rámci projektu WERKSTATTkultur. Poskytuji společnosti STAHLGRUBER GmbH všech-
na převoditelná uživatelská práva ke zveřejnění a využití, jakož i ke změně fotografických 
snímků a videozáznamů, které budou pořízeny v rámci pozdějšího focení v rámci projektu 
WERKSTATTkultur. 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 dů-
věrně a neposkytovat je třetí osobě. Řešení případného sporu soudní cestou je vyloučeno.
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PODMÍNKY 
Věk mezi 18 a 39 roky, zákaznice nebo zaměstnankyně firmy AUTO-
CORA/AUTOBENEX/STAHLGRUBER případně v příbuzném vztahu se 
zákazníkem či zaměstnancem. Chuť vyzkoušet si, jaké je to být profesi-
onální modelkou.

VÝBĚR 
Nejdřív vybere fotograf ze všech došlých přihlášek ty nejzajímavější. 

Ty pak postupují do hlasování, které bude probíhat 6 týdnů od 10. 
Února 2014 na stránkách www.werkstattkultur.com.

Vítězky budou oznámeny 28. března 2014 a pozvány naším profesi-
onálním týmem na focení snů do jižního Španělska:

Středa 21. května  – Čtvrtek 29. května 2014

Tam vás čeká 5 nezapomenutelných dní a vše, co k focení kalendáře 
patří: fotograf, vizážisti, stylisté, kvalitní spodní prádlo a přenocování v 
jednom Premium Clubhotelu na španělském pobřeží Costa del Sol!

A především:
SPOUSTA ZÁBAVY!

12 nejlepších dívek bude vybráno do kalendáře WERKSTATTkultur 
2015.  Zprávu o kompletní přípravě kalendáře naleznete ve videu na 
www.werkstattkultur.com.

PŘIHLASTE SE JEŠTĚ DNES!
Uzávěrka přihlášek je 31. ledna 2014

Více informací na www.werkstattkultur.com

POZVÁNKA
10 let WERKSTATTkultur – staňte se součástí úspěchu! Pro exkluzivní jubi-
lejní kalendář hledáme naše nejkrásnější zákaznice!

Jste zákaznicí Autocora/Autobenex/Stahlgruber?
Pak máte jedinečnou šanci podílet se na přípravě kalendáře WERK-
STATTkultur 2015. Profesionální fotograf Andreas Reiter a jeho tým 
pravidelně pracující pro časopis PLAYBOY připraví velmi žhavé a napína-
vé scény s krásnými zákaznicemi. 

NEVáHEJTE A PŘIHLAŠTE SE!
Zajímavost: Několik dřívějších modelek se po WERKSTATTkul-
tur objevilo na stránkách prestižních časopisů, v televizních 
pořadech nebo v soutěžích krásy. Úspěchy těchto zákaznic 
můžete shlédnout na  www.werkstattkultur.com.

PŘIHLáŠKA
Přihlásit se je tak snadné! 
Přihlásit se je tak snadné!
Vyplňte on-line přihlašovací formulář na stránkách   
www.werkstattkultur.com, nebo si přihlášku vytiskněte, vyplňte 
požadované údaje a společně s fotkami zašlete na uvedenou 
adresu. 

Pro zařazení do výběru jsou požadované tyto fotografie:
- detailní záběr obličeje 
- fotografie celé postavy v plavkách nebo spodním prádle

Fotografie musí splňovat následující kritéria:
- nesmí být starší než ½ roku
- minimální rozměry 10 x 15 cm

A nezapomeňte:  
Čím přesvědčivější fotografie, tím větší šance na výhru!

Pokud znáte někoho, kdo se chce přihlásit a splňuje požadovaná kritéria, 
přihlášku naleznete k tisku na webových stránkách  www.werkstattkultur.com
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