REGULAMIN CASTINGU DO PROJEKTU
" Już nie wrócą "( teledysku )

1. Casting organizowany jest w ramach Projektu do utworu " Już nie wrócą "teledysku zwanego dalej Projektem
1.1.Organizatorem Projektu jest zespół "Grzane Wino" w składzie :
Marcin Iżela, Stefan Ryszkowski, Paweł Czop, Andrzej Zając, Piotr Zapart
1.2.Casting organizowany jest w następujących terminach: preselekcje - w
wersji on line - czas nadsyłania zgłoszeń od 09-04-2021r. do 25-04-2021 r.,półfinał – ogłoszenie wyników-08-05.2021r. , finał na żywo 19-05.2021 r.
1.3. Casting składać się będzie z 3-ch etapów :
- eliminacje wstępne ( poprawne dostarczenie dokumentów zgłoszeniowych
wraz ze zdjęciem portretowym oraz nagrania w formacie mp4 o maksymalnym
czasie trwania 2 minuty, przesłanym poprzez wetransfer
-półfinał w którym Jury wybierze po 6 Uczestników z każdego przedziału
wiekowego tj.
a) wiek 5-8 lat dziewczynka i chłopiec (blond, średni blond),
b) wiek 15-17 lat nastolatka i nastolatek (blond, średni blond)
c) wiek 25-35 lat kobieta(blond),
d) wiek 65-75 lat kobieta i mężczyzna
- finał - wybranie przez Jury po 2-ch Uczestników z każdej kategorii, przy czym
osoba z danej grupy wiekowej , która zdobędzie największą ilość głosów zagra
w teledysku, zaś 2-ga w kolejności będzie miała taką możliwość, w przypadku
jej rezygnacji, bądź braku możliwości wzięcia udziału z przyczyn losowych.
1.4. Uczestnikom wyłonionym w ramach Castingu nie przysługuje z tytułu
wyłonienia do dalszego udziału w Castingu oraz wykonaniu Projektu "Już nie
wrócą " żadne wynagrodzenie , rekompensata czy zwrot jakichkolwiek kosztów
ani świadczenia niepieniężne za udział w Projekcie.

1.5. Biorąc udział w Castingu Uczestnik oświadcza , że zapoznał się z niniejszym
Regulaminem i wyraża zgodę na jego postanowienia.
2.Warunkiem pomyślnej rejestracji Uczestnika jest dostarczenie wypełnionego
formularza zgłoszenia wraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych
osobowych(Załącznik nr 1) oraz podpisanego przez rodziców lub opiekuna
prawnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na udział dziecka w Castingu oraz
Projekcie (Załącznik nr 2).
2.1.Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia mogą brać udział w Castingu
jedynie za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych. W tym przypadku będzie
wymagane podpisanie oświadczenia, o którym mowa w pkt. 2., przez oboje
rodziców Uczestnika lub posiadającego sądową zgodę na dokonanie
odpowiednich czynności w imieniu Uczestnika opiekuna prawnego.
3. Celem Castingu jest wyłonienie spośród jego Uczestników obsady do
Projektu utworu " Już nie wrócą "( teledysku ).
3.1. Casting będzie obejmował prezentacje aktorskie, taneczne ,
charakteryzatorskie - nawiązujące do postaci z czasów PRL. Występ Uczestnika
może , ale nie musi zawierać różne rodzaje prezentacji.
4.Oceny prezentacji i indywidualnych predyspozycji Uczestników na każdym
etapie Castingu dokona jury w składzie :
a) preselekcje – sprawdzenie poprawności zgłoszeń: wszyscy członkowie
zespołu Grzane Wino oraz Anna Wilk
b) półfinał – Marcin Iżela, Anna Wilk, Małgorzata Pruchnik-Chołka, Michał
Chołka
c)finał - Marcin Iżela, Anna Wilk, Małgorzata Pruchnik-Chołka, Michał Chołka,
Dyr. WDK Rzeszów Damian Drąg oraz gość specjalny Mateusz Burdach.

4.1. Przy ocenie Uczestników pod uwagę brane będą następujące kryteria:
a)poziom prezentacji–warsztat i wyraz artystyczny (wszystkie rodzaje
prezentacji),
b) prezencja sceniczna(wszystkie rodzaje prezentacji),
c)kreatywność i umiejętność interpretacji (prezentacje wokalno-aktorskie).
4.2.Decyzje jury dotyczące wyboru Uczestników –wykonawców Projektu są
ostateczne i niepodważalne.
4.3.Organizator nie jest zobowiązany do podawania powodów podjęcia decyzji
o zakwalifikowaniu lub nie zakwalifikowaniu Uczestnika do udziału w Projekcie.
4.4.Udział w Castingu jest całkowicie nieodpłatny oraz nie stanowi konkursu w
świetle przepisów prawa.

4.5.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ilości osób wybranej do
obsady Projektu.
4.6.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu oraz miejsca
przeprowadzenia castingu
5. Warunkiem udziału w Castingu jest przestrzeganie warunków i zasad
zawartych w Oświadczeniach stanowiących załączniki do niniejszego
Regulaminu oraz warunków i zasad ustalonych na bieżąco przez Organizatora
Castingu.
5.1.Uczestnicy są zobowiązani przedstawić występ( maksymalny czas występu
jednego Uczestnika ustala się na 2 minuty, również w przypadku, gdy Uczestnik
łączy różne rodzaje prezentacji ) opracowany według własnego pomysłu
nawiązujący do postaci, w której Uczestnik się zgłasza oraz do czasów z okresu
PRL i przesłać go za pomocą platformy wetransfer, wklejając odpowiedni link w
wyznaczone w formularzu miejsce.
5.2 .Uczestnik gwarantuje , że prezentowany przez niego występ jest oryginalny
i wolny od wad prawnych, oraz że nie narusza praw osób trzecich. W razie , gdy
wobec Organizatora zostaną zgłoszone roszczenia Uczestnik zobowiązuje się
zaspokoić roszczenia osób trzecich i zwalnia Organizatora z odpowiedzialności z
tego tytułu.
5.3. W ramach i poprzez udział w Castingu Uczestnik wyraża zgodę na
nieodpłatną rejestrację audio i video swojego występu a także na nieodpłatny
udział w interaktywnych działaniach związanych z castingiem , w tym w
nagraniach archiwalnych, promocyjnych nagraniach na potrzeby Internetu, w
wywiadach oraz we wszelkich materiałach marketingowych i promocyjnych
5.4. Spośród poprawnie nadesłanych zgłoszeń tj. preselekcji, decyzją jury
Uczestnicy zostaną poinformowani o zakwalifikowaniu do dalszego etapu
projektu tj. półfinału, poprzez wiadomość elektroniczną na podany w
formularzu adres e-mail do dnia 08.05.2021 r.
5.5Finałowy casting odbędzie się na żywo w WDK w Rzeszowie dn.19.05.2021r.
W tym dniu po zakończeniu przez Uczestników prezentacji oraz obrad Jury
przedstawi wyniki głosowania.
5.6. Przystąpienie Uczestnika do udziału w Projekcie jest równoznaczne ze
zgodą na obowiązkowe uczestnictwo w kolejnych etapach jego realizacji.
5.7. Na prośbę Organizatora i zgodnie z jego wytycznymi zakwalifikowani do
udziału w Projekcie Uczestnicy wyrażają zgodę na ucharakteryzowanie ich oraz
prezentację postaci przez nich granych w sposób przedstawiony przez reżysera
teledysku w zgodzie ze scenariuszem.
5.8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty materialne
Uczestników.

5.9. Poza czasem prezentacji scenicznej , za opiekę nad Uczestnikami
niepełnoletnimi Castingu na terenie WDK w Rzeszowie odpowiadają wyłącznie
rodzice /opiekunowie .
5.10.Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w castingu
tych osób , które nie przestrzegają postanowień Regulaminu lub nie stosują się
do zaleceń oraz informacji podawanych przez Organizatora,
6. Uczestnik Projektu wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organizatora
Wizerunku , Zdjęcia oraz Nagrania Uczestnika Projektu utrwalonych w każdym
momencie realizacji całego Projektu i przenosi na Organizatora w zakresie
nieograniczonym czasowo i terytorialnie wszelkie prawa do korzystania i
rozporządzania Wizerunkiem , Zdjęciem oraz Nagraniem podczas realizacji
całego Projektu i po jego zakończeniu. Powyższe prawa przechodzą na
Organizatora z chwilą dokonania zgłoszenia do udziału w Castingu.
6.1. Organizator jest uprawniony do dokonywania zmian , przeróbek , montażu
, skrótów , zwiastunów , fragmentaryzacji , przemontowywania , ekstracji
poszczególnych elementów Wizerunku , łączenia , opracowywania do form
multimedialnych w tym szczególności obiektów multimedialnych
przystosowanych do wykorzystania w zakresie określonym w nin.
Regulaminem.
6.2. Z chwilą dokonania zgłoszenia do udziału w Castingu przez Uczestnika
Organizator nabywa, bez odrębnej odpłatności, całość autorskich praw
majątkowych do Wizerunku, Zdjęcia oraz Opracowań na następujących polach
eksploatacji: a) utrwalanie i zwielokrotnianie Wizerunku, Zdjęcia i Opracowań w
każdy sposób, a w szczególności w pamięci komputera, na nośnikach danych
zarówno cyfrowych jak i analogowych, techniką zapisu magnetycznego jak i
techniką drukarską i reprograficzną; b) rozpowszechnianie Wizerunku, Zdjęcia i
Opracowań poprzez wprowadzanie ich zwielokrotnionych egzemplarzy do
obrotu; c) rozpowszechnienie Wizerunku, Zdjęcia i Opracowań bez
pośrednictwa egzemplarzy poprzez ich: −publiczne wykonanie, wystawianie,
wyświetlanie, odtwarzanie; −równoczesne i integralne nadawanie z inną
organizacją radiową lub telewizyjną.
7. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.grzane.pl
7.1. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą danych
osobowych podanych w związku z Castingiem.
7.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek
przeszkody w komunikacji z Uczestnikami Castingu wynikające z przyczyn
niezależnych od niego.
7.3 Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Castingu następuje zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.z
2015 roku, poz. 2135 z póź. zm. )

7.4. Niniejszy Regulamin reguluje kwestie związane z Castingiem do Projektu i
obowiązuje od dnia 09-04-2021 r.do dnia jego zmiany lub odwołania.
7.5. Organizator ma prawo dowołania castingu w każdym czasie bez podania
przyczyny.

