Spelregels metamorfosekandidaat
Inschrijving voor deelname aan de metamorfose
U/Je hebt je ingeschreven voor deelname aan de metamorfose in de Kantlijn. Door het invullen van het
inschrijfformulier op de website ben je automatisch met de spelregels akkoord gegaan. Hieronder alles wat
je moet weten en kan/mag verwachten van de Kantlijn en de metamorfosepartners.
De inschrijving is voltooid als alle gegevens compleet zijn, inclusief twee recente foto’s van jezelf: 1x portret, 1x helemaal. Dit mogen selfies zijn (evt. met behulp van een spiegel). Deze foto’s worden niet voor
publicatie gebruikt, maar zijn ter voorbereiding voor de partners.
U/Je gaat akkoord met de volgende voorwaarden
• Je bent 18 jaar of ouder en je hebt je op de hoogte gesteld van de voorwaarden.
• Je begrijpt dat onze kledingpartner rokken en jurken verkoopt in de reguliere maten tot maximaal
XL/44 en dat je alleen als vrouw deel kunt nemen aan de metamorfose. De geshowde kleding wordt
enkele dagen voorafgaand aan de metamorfosedag gekozen in samenspraak met kledingpartner, welke de eindbeslissing heeft. De kleding wordt na afloop weer teruggebracht.
• Je begrijpt dat je haar geknipt en gekleurd mag worden, je geeft de haarstylisten volledig de vrije hand
en gaat akkoord met hun keuzes voor de metamorfose. Je bent bereid om je haar minimaal 4 tot 6
weken voor de metamorfosedag niet meer te knippen, verven/kleuren of andere haarbehandelingen
toe te (laten) passen.
• Je staat open voor een mooie make-up en geeft de visagist volledig de vrije hand.
• De fotograaf kiest de locatie voor de fotoshoot en zal jou als kandidaat leiden en aanwijzingen geven.
• De partners van de metamorfose bepalen samen met de Kantlijn welke kandidaat per metamorfose
wordt uitgekozen. Je begrijpt dat er maar 11 mogelijkheden per jaar zijn en dat deelname niet op volgorde van aanmelden geschiedt.
• Je begrijpt dat wanneer je uitgekozen wordt om deel te nemen aan de metamorfose, je dit nog niet
mag delen in de diverse media, middels tekst of foto’s e.d., voordat de betreffende Kantlijn is verschenen. Bij gebruik van de officiële foto’s dient te allen tijde de naam van de fotograaf te worden vermeld.
• Iemand als ‘verrassing’ aanmelden is niet mogelijk en meer dan 1 kandidaat per metamorfose is ook
niet mogelijk. Jouw inschrijving doe je vrijwillig en persoonlijk.
• Je bent je bewust dat je door deelname aan de metamorfose automatisch toestemming geeft aan de
Kantlijn en partners voor publicatie van jouw metamorfose in de Kantlijn, in gerelateerde media en
gerelateerde reclame-uitingen.
• Je bent je ervan bewust dat voor de metamorfose een heel team wordt ingezet en dat het om een
serieuze deelname gaat. Het voorpassen van de kleding gaat op afspraak met jou als kandidaat naar
de beschikbaarheid van de kledingpartner. De metamorfosedag kan niet verplaatst worden, je bent op
de betreffende dag beschikbaar van 8.15 tot ± 15.00 uur.
Wat kan de kandidaat van de metamorfose verwachten
• De kandidaat wordt op de metamorfose opgehaald en thuisgebracht door een gastvrouw van de Kantlijn die de gehele dag aan je zijde zal zijn om jou een mooie ervaring en een gezellige dag te bezorgen.
• De kandidaat krijgt een geheel verzorgde knip- en/of kleurbehandeling bij de betrokken haarpartner.
• De kandidaat krijgt een passende, professionele make-up aangebracht door de visagiepartner.
• De kandidaat ervaart hoe leuk het is om te poseren voor de fotograaf van de metamorfose.
• De kandidaat krijgt drie originele fotobestanden van de gepubliceerde metamorfose voor eigen gebruik (digitaal te ontvangen na verschijning van de betreffende Kantlijn).
• De kandidaat ontvangt na afloop kadobonnen die te besteden zijn bij partners van de metamorfose en
vrienden van de Kantlijn, o.a. een mooie korting bij aanschaf van de geshowde kleding.
• Het team houdt rekening met de persoonlijke situatie van de kandidaat.
• En tenslotte: de kandidaat krijgt een heel leuke dag vol nieuwe ervaringen, tips en gezelligheid, een
ervaring om nooit te vergeten!
Akkoord
Het klinkt wat streng, maar de ervaring heeft geleerd dat we je beter duidelijk vooraf kunnen informeren
over wat we van jou als kandidaat verwachten en wat je van ons mag verwachten. Je wordt op de inschrijflijst geplaatst zodra alle gegevens compleet zijn en jouw foto’s binnen zijn. Voor de indeling van de
metamorfoses kunnen we geen conctrete toezeggingen doen, we hebben ruimte voor 11 kandidaten per
jaar. Zodra je wordt uitgekozen en uitgenodigd, laten we dit ruim van tevoren per e-mail weten.
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