
OŚWIADCZENIE 
 
Ja, niżej podpisana: …………………………………..………………………………. w związku z udziałem w ćwierćfinale 
konkursu Polska Miss 2022 oświadczam, że: 
 

a) Nie jestem związana umową na wyłączność z żadną agencją modelek, agencją influenserek czy 
agencją statystów. 
 

b) Jestem związana umową z podmiotem: ……………………………………………………………………., przy 
czym umowa uniemożliwia lub utrudnia mój udział w konkursie, w związku z tym, w przypadku 
zakwalifikowania się do półfinału konkursu Polska Miss 2022 r. zobowiązuję się rozwiązać tą 
umowę w terminie do dnia 26.10.2022 r. oraz przedstawić New Project Gemini Sp. z o.o. 
wiarygodne potwierdzenie faktu rozwiązania umowy. 

 
c) Nie biorę udziału w żadnym konkursie piękności lub konkursie dla modelek czy influenserek, 

nie jestem związana żadną umową uniemożliwiającą mi udziału w konkursie Polska Miss 2022. 
 

d) Brałam udział w innym konkursie piękności/konkursie dla modelek na podstawie umowy z 
podmiotem: ……………………………………………………………………… , przy czym umowa nie utrudnia 
ani nie uniemożliwia mojego udziału w konkursie Polska Miss, a w szczególności nie 
uniemożliwia i nie utrudnia zawarcia umowy z New Project Gemini Sp. z o.o. 

 
e) W przypadku zgłoszenia jakichkolwiek roszczeń w stosunku do New Project Gemini Sp. z o.o. 

lub jej partnera przez podmiot, z którym na dzień złożenia niniejszego oświadczenia łączył mnie 
stosunek umowny lub z którym nawiązałam stosunek umowny w okresie późniejszym 
zobowiązuje się do zwolnienia każdego z tych podmiotów z odpowiedzialności, a także do 
naprawienia pełnej szkody jaką każdy z tych podmiotów poniósł. 

 
f) W przypadku uniemożliwienia mi realizacji umowy zawartej z New Project Gemini Sp. z o.o. 

przez podmiot, z którym na dzień złożenia niniejszego oświadczenia łączyła mnie umowa lub z 
którym nawiązałam stosunek umowny w okresie późniejszym zobowiązuje się do naprawienia 
pełnej szkody poniesionej przez New Project Gemini Sp. z o.o. w związku z brakiem mojego 
uczestnictwa w konkursie Piękności Polska Miss 2022, a także zwrotu wszystkich poniesionych 
przez New Project Gemini Sp. z o.o. kosztów związanych z moim udziałem w konkursie 
Piękności Polska Miss 2022, na które składają się w szczególności: koszt zakwaterowania 
podczas zgrupowania, koszt dojazdu, koszt udziału sesjach zdjęciowych (fotograf, wizażysta, 
stylista, kamerzysta itd.), koszt wytworzenia materiałów reklamowych zawierających mój 
wizerunek, wszystkich kar umownych poniesionych przez New Project Gemini Sp. z o.o., 
kosztów publikacji mojego wizerunku w telewizji, internecie, portalach społecznościowych 
(facebook, instagram, tik tok itd.), a także do zapłaty kary umownej w wysokości 10 000 zł 
(dziesięć tysięcy złotych) w terminie 7 dni od daty zgłoszenia takiego żądania przez New Project 
Gemini Sp. z o.o. 

 
 
 
 

……………………………………………………..………………………………….. 
Miejsce, data, czytelny podpis 


