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REGULAMIN CASTINGU NA „APOLEJKĘ” 

 

1. Postanowienia ogólne 

1) Ośrodek Kultury, Sportu i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański ogłasza „Casting na 

Apolejkę”. Szukamy dziewczynki, która od stycznia do grudnia 2017 r. będzie promować nową, 

kameralną salę kinowo-teatralną w OKSiBP Cieplewie, wcielając się w postać z animacji pt: „Apolejka i 

jej osiołek” (w reżyserii Joanny Jasińskiej-Koronkiewicz, zrealizowanej przez TV Studio Filmów 

Animowanych sp. z o.o., na motywach bajki Marii Krüger, pod tym samym tytułem).  

2) Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w castingu oraz sposób wyłaniania Laureatek, zaś 

postanowienia Regulaminu są wiążące dla wszystkich Uczestniczek castingu i ich opiekunów 

prawnych. 

 3) Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora w godzinach pracy OKSiBP. Ponadto 

Regulamin jest dostępny na stronie internetowej placówki pod adresem: http://oksibp.pruszczgda.pl/  

4) OKSiBP zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. 

2. Uczestniczki 

 1) Do udziału w castingu zapraszamy dziewczynki w wieku 8-12 lat, za zgodą ich opiekunów 

prawnych. 

 2) Warunkiem udziału w castingu jest wyrażenie przez opiekuna prawnego dziecka zgody na udział 

w wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez OKSiBP Cieplewo w okresie od stycznia do 

grudnia 2017 roku związanych z promocją kameralnej sali kinowo-teatralnej OKSiBP. 

3. Termin i zasady castingu 

1) Casting zostanie przeprowadzony 9 stycznia 2017 r. od godz. 17:00 w siedzibie Ośrodka Kultury, 

Sportu i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański przy ul. Długiej 20A w Cieplewie.  

2) Udział w castingu jest całkowicie dobrowolny. 

3) Warunkiem uczestnictwa w castingu jest wcześniejsze zgłoszenie kandydatki w terminie do 

9.01.2017 r. do godz. 12:00, poprzez dostarczenie do Biura Obsługi Klienta OKSiBP wypełnionej 

i podpisanej Karty Zgłoszenia, zawierającej udzielenie zgody na:  

- przetwarzanie danych osobowych i wizerunku Uczestniczki do celów związanych 

z przeprowadzaniem castingu,  

- przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku Laureatki do celów określonych 

w pkt.1.1. 

4) Ze względu na ograniczenia czasowe, Organizator zastrzega sobie możliwość ograniczenia liczby 

Uczestniczek castingu.  
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5) Udział w castingu będzie odbywał się zgodnie z kolejnością zgłoszeń (do wyczerpania liczby 

wolnych miejsc). Zgodnie z kolejnością zgłoszeń uczestniczki będą umawiane na konkretne godziny 

przesłuchań.  

6) Niezgłoszenie się o wskazanej porze przed komisją castingową będzie oznaczać rezygnację 

z udziału w castingu. 

7) Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w castingu osób nieprzestrzegających 

postanowień niniejszego Regulaminu lub naruszających porządek castingu. 

4. Laureatka castingu  

1) Spośród wszystkich Uczestniczek castingu, spełniających wymogi opisane w niniejszym 

Regulaminie, tj. osób które dostarczą prawidłowo wypełnione i podpisane Karty Zgłoszenia 

i zaprezentują się u Organizatora w wyznaczonym miejscu i terminie castingu, zostanie wybrana 

Laureatka castingu.  

2) Wyboru Laureatki dokona komisja castingowa/jury, w skład którego wejdą przedstawiciele 

Organizatora i wyznaczone przez niego osoby. Laureatką zostanie kandydatka w ocenie jurorów w 

najlepszy sposób wywiązująca się z zaproponowanych zadań aktorskich. Jury będzie oceniać m.in. 

sposób wysławiania się, zdolności aktorskie, umiejętność improwizacji, odporność na stres, 

fotogeniczność i in. predyspozycje kandydatek.  

3) Decyzja jury zostanie ogłoszona i opublikowana na stronie internetowej:  www.pruszczgda.pl  i/lub 

www.facebook.com/oksibp najpóźniej do 11 stycznia 2017 r.  

4) Decyzja jury dotycząca wyłonienia Laureatki castingu będzie ostateczna.  

5) O wyniku castingu Laureatka zostanie poinformowana przez Organizatora drogą mailową lub 

telefonicznie, ze wskazaniem planowanej daty/dat wydarzeń związanych z promocją kameralnej sali 

kinowej OKSiBP (zgodnie z pkt. 1.1 niniejszego Regulaminu). 

 6) Warunkiem uczestnictwa w wydarzeniach promocyjnych opisanych w pkt.1.1 niniejszego 

Regulaminu będzie podpisanie przez opiekuna prawnego Laureatki castingu w jej imieniu 

odpowiedniej umowy. Jeżeli nie będzie możliwe skontaktowanie się z opiekunem Laureatki castingu 

w terminie 3 dni od daty podjęcia przez jury decyzji o wyborze, Organizator zastrzega sobie prawo do 

wykluczenia wybranej Laureatki i wskazania innej Uczestniczki.  

7) Jedynie Laureatka Castingu będzie miała prawo do promowania sali kameralnej OKSiBP, tym 

samym Laureatka nie będzie ma prawa do przeniesienia prawa do udziału w akcjach promocyjnych 

na rzecz osoby trzeciej. 

5. Ochrona danych osobowych 

1) Dane osobowe Uczestników Castingu oraz ich opiekunów prawnych będą wykorzystywane przez 

Organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst 

jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.), dla celów przeprowadzenia Castingu, tj. w celu 

weryfikacji spełnienia przez Uczestnika Castingu wymogów, o których mowa w art. 2 Regulaminu, 
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wyłonienia Laureata Castingu oraz publicznego podania imienia, nazwiska i adresu (wyłącznie nazwa 

miejscowości), w przypadku Laureata Castingu. 

2) Administrator danych oraz Organizator będą przechowywać dane osobowe Uczestników Castingu 

i ich opiekunów prawnych w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności 

zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę 

nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz zmianą, 

utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

3) Opiekun prawny zgłaszający Uczestniczkę castingu ma prawo dostępu do treści ich danych 

osobowych i do ich poprawiania. Ma również prawo wnieść pisemne, umotywowane żądanie 

zaprzestania przetwarzania tych danych oraz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania tych danych, 

w przypadkach wskazanych przez prawo. Podanie danych osobowych Uczestniczki castingu i jej 

opiekuna prawnego oraz wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku Uczestniczki castingu jest 

dobrowolne, jednakże niepodanie danych osobowych niezbędnych do kontaktu lub weryfikacji 

Laureatki castingu oraz niewyrażenie zgody, o której mowa powyżej, prowadzi do odmowy udziału 

w castingu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cieplewo, 14.12.2016 r. 


