REGULAMIN UCZESTNICTWA W CASTINGU DO NAGRANIA PŁYTY I UDZIAŁU W KONCERCIE „I ŻYLI DŁUGO I
W SZCZECINIE”

1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w castingu do nagrania płyty i udziału w koncercie „I żyli długo i w
Szczecinie”.
2. Organizatorem Wydarzenia jest Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza, z siedzibą w Szczecinie, zwana
dalej Organizatorem.
3. Casting odbędzie się w dniu 19 marca 2017 r. o godz. 10.00 w sali kameralnej Filharmonii im. M. Karłowicza
w Szczecinie, przy ul. Małopolskiej 48 w Szczecinie. W castingu mogą wziąć udział osoby od 10 do 16 roku
życia posługujące się w sposób komunikatywny językiem polskim (zwanymi dalej Uczestnikami) oraz
posiadające zgodę opiekuna na udział w castingu.
4. Uczestnicy zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania Regulaminu oraz wszystkich ewentualnych
zmian wprowadzanych przez Organizatora, podanych na stronie internetowej Organizatora.
5. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania terminów określonych przez Organizatora.
6. Organizator nie bierze odpowiedzialności za stan zdrowia Uczestników.
7. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdów do miejsca realizacji Wydarzenia poniesionych przez
Uczestników oraz nie ponosi kosztów noclegów i wyżywienia poniesionych przez Uczestników.
8. W celu wzięcia udziału w castingu, należy wypełnić formularz dostępny na stronie internetowej
filharmonia.szczecin.pl oraz przesłać go drogą elektroniczną do dnia 15.03.2017 r.
9. Uczestnicy w Formularzu Zgłoszeniowym muszą wypełnić wszystkie pola oraz odpowiedzieć na pytania.
10. Podczas castingu Uczestnicy zobowiązani są wykonać dwa utwory wokalne – jeden utwór obowiązkowy
oraz jeden utwór dowolny (w języku polskim).
11. Utworem obowiązkowym jest piosenka „Paszteciki”, której nagranie, tekst oraz nuty dostępne są do
pobrania na stronie Organizatora.
12. Uczestnicy Wydarzenia, którzy zakwalifikują się do wzięcia udziału w sesji nagraniowej oraz koncercie,
zostaną poinformowani o wynikach castingu drogą mailową, a w razie braku odpowiedzi w ciągu dwóch dni
roboczych od wysłania maila – także drogą telefoniczną.
13. Decyzja o wyborze Uczestników jest ostateczna i niepodważalna. Od powyższej decyzji odwołanie nie
przysługuje.
14. Uczestnicy, którzy zostaną wyłonieni w castingu, wezmą udział w sesji nagraniowej w dniach 25-28
kwietnia oraz w koncercie promocyjnym płyty w dniu 11 sierpnia 2017 r. w charakterze wokalisty.
15. Za udział w nagraniach i koncercie Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie.
16. Uczestnicy wybrani w castingu zobowiązują się do wzięcia udziału w przygotowaniach do sesji
nagraniowej oraz koncertu. Zajęcia będą miały charakter grupowy oraz indywidualny. Dokładny
harmonogram zajęć zostanie przekazanie uczestnikom drogą mailową.
17. Zajęcia przygotowujące do sesji nagraniowej oraz koncertu odbędą się w siedzibie Organizatora.

18. Casting będzie rejestrowany dla potrzeb i na użytek Organizatora oraz z castingu będzie kręcony reportaż
w celach promocyjnych dla potrzeb Organizatora.
19. Uczestnik wyraża zgodę na rejestrowanie i nieodpłatne upublicznianie swojego wizerunku dla celów
promocyjnych Organizatora.
20. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia tj. 02.03.2017 roku.
21. Organizator zastrzega sobie prawo do decydowania w sprawach spornych i nieobjętych Regulaminem.
22. Warunkiem uczestnictwa w Castingu, w sesji nagraniowej oraz w koncercie jest podpisanie przez
Uczestnika Oświadczeń oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych) podanych w formularzu zgłoszeniowym przez Organizatora zarówno
dla potrzeb niniejszego projektu jak i w celach informacyjno-promocyjnych Organizatora.
23. Wszelkie informacje dotyczących castingu można uzyskać pod adresem:
p.kowalska@filharmonia.szczecin.pl oraz pod numerem tel.+48 91 431 07 27.
24. Osobą upoważnioną do udzielania w imieniu Organizatora ewentualnych wyjaśnień w przedmiocie
niniejszego Regulaminu jest Patrycja Kowalska.
25. Powyższy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora: www.filharmonia.szczecin.pl

Załącznik nr 1
Zgoda na udział w castingu do koncertu „I żyli długo i w Szczecinie” w Filharmonii im. Mieczysława
Karłowicza w Szczecinie
Szczecin, dnia …………………………..

Ja niżej podpisany opiekun prawny wyrażam zgodę na udział (imię i nazwisko uczestnika castingu)
………………………………………………………………….. w castingu do sesji nagraniowej oraz koncertu „I żyli długo i w
Szczecinie”, który odbędzie się dnia 19 marca 2017 r. w Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie.
Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się z treścią regulaminu castingu i akceptuję jego postanowienia.

Imię i nazwisko opiekuna prawnego: …………………………………………
PESEL: ……………………………………………………….
nr tel.: ..........................................................

………………………………………………….
Podpis opiekuna prawnego

