
Regulamin Castingów do „Kids Talents Show” przed 

Galą Inauguracyjną „Kuźni Skrzydeł”

Uczestnictwo w castingu oznacza pełną akceptację zasad i formy Castingu,
wskazanych w niniejszym dokumencie.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem  Castingu  jest  „Kids  Concept®”  Marta  Hałęza z  siedzibą  

ul. Husarska 4, 95-200 Pabianice, adres biura głównego: ul. Poznańska 16/4,

00-680 Warszawa przy współpracy z Fundacją „Kuźnia Skrzydeł” z siedzibą

ul. Papiernicza 7, 92-312 Łódź.

OBSZAR I CZAS TRWANIA CASTINGU

1. Casting  odbędzie  się  w  siedzibie  Fundacji  „Kuźnia  Skrzydeł”  w  Łodzi,  

ul. Papiernicza 7 w dniu 24.02.2015 r. w godzinach 10.00-16.00 .

UCZESTNICY CASTINGU

1. Uczestnikiem  Castingu  może  być  osoba  w  wieku  od  7  do  16  lat. 

(W innym przedziale wiekowym wymagana jest zgoda Organizatorów)

2. Uczestnik  jest  zobowiązany  do  przygotowania  jednego  występu  trwającego  1

minutę. Organizator ma prawo prosić uczestnika o wykonanie drugiego występu.

3. Uczestnik  przygotowujący  występ  wokalny  lub  taneczny  zobowiązany  jest  do

przyniesienia  własnego  podkładu  muzycznego  na  płycie  CD  w  formacie

mp3/audio.

4. Każdy  Uczestnik  zobowiązany  jest  do  wypełnienia  karty  zgłoszeniowej oraz

zgody rodziców/opiekunów prawnych.

5. W  ramach  Castingu  Organizator  wybierze  najlepsze  osoby,  które  zostaną

zaproszone do stałej współpracy z Fundacją.

6. Wyniki będą ogłoszone na stronie internetowej Fundacji  www.kuzniaskrzydel.org.

Laureaci zostaną o tym poinformowani telefonicznie.

http://www.kuzniaskrzydel.org/


7. Uczestnik wyraża zgodę na bycie do dyspozycji w czasie i lokalizacji wskazanych

przez Organizatorów.

8. W  przypadku  dyskwalifikacji  lub  eliminacji   castingu  Uczestnik  przyjmuje  do

wiadomości i zgadza się, że Organizator będzie w pełni uprawniony do używania i

wykorzystywania wkładu uczestnika, zgodnie z niniejszymi zasadami.

9. Uczestnik  zobowiązuje  się  zachowywać  odpowiednio  podczas  uczestnictwa  w

Castingu oraz zgadza się przestrzegać wszystkich procedur, zasad oraz instrukcji

obowiązujących  lub  podanych  przez  Organizatora  lub  jakichkolwiek  członków

obsługi. 

10.Uczestnik  przyjmuje  do  wiadomości,  że  rezerwuje  sobie  prawo  do  korekty

niniejszych  zasad  lub  zakończenia  Castingu,  w  jakimkolwiek  momencie  bez

ponoszenia żadnej odpowiedzialności wobec Uczestnika.

11.Uczestnik  gwarantuje,  że  nie  będzie  nieuczciwości  lub  nie  wprowadzi  w  błąd

Organizatora  przy  wypełnianiu  jakiegokolwiek  formularza,  dokumentu,  który

otrzyma w związku z Castingiem.

12.Uczestnik oświadcza, że nie jest związany z żadną reklamą, sponsoringiem, inną

umową  lub  porozumieniem  z  jakąkolwiek  osobą  lub  firmą,  w  odniesieniu  do

pojawienia się Uczestnika  Castingu.

13.Uczestnik oświadcza, że wkład do Castingu nie będzie zawierał niczego, co stanowi

lub  mogłoby  stanowić  naruszenie  praw  autorskich  lub  co  mogłoby  przynieść

Organizatorowi  pogorszenie  reputacji  lub  naruszenie  przez  nie  jakichkolwiek

wiążących je porozumień, umów lub innych szkodliwych dla nich skutków.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Udział w Castingu jest nieodpłatny, co oznacza, iż Uczestnik nie jest uprawniony

do  jakiegokolwiek  wynagrodzenia  z  tytułu  udziału  w  Castingu,  ani  do  zwrotu

jakichkolwiek  kosztów  związanych  z  dojazdem  i  pobytem  w  miejscu

przeprowadzania Castingu.

2. W trakcie Castingu działania Uczestników Castingu będą rejestrowane (foto, audio,

wideo).  Organizator  nie  udostępnia  materiałów  foto,  audio  i  wideo  nagranych

przez Organizatora podczas Castingu.



3. Uczestnik Castingu wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie przez Organizatora z

jego  wizerunku  oraz  artystycznego  wykonania  zarejestrowanego  na  materiale

foto,  audio  i  wideo  podczas  Castingu,  w  tym  na  wielokrotne,  nieodpłatne

publikowanie  na  stronach  internetowych  oraz  rozpowszechnianie  poprzez

publiczne udostępnianie w szczególności w Internecie i telewizji.

4. Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  jakąkolwiek  poniesioną  szkodę

powstałą podczas lub w związku z uczestnictwem w Castingu (Uczestników i osób

trzecich).

5. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie spowodowane przez siebie

szkody powstałe w obiekcie, w którym organizowany jest Casting.

6. Tekst  regulaminu  dostępny  jest  przez  cały  czas  trwania  Castingu  na  stronie

internetowej   www.ekids  concept.com,  www.kuzniaskrzydel.org  .

7. Spory  odnoszące  się  do  i  wynikające  z  Castingu  będą  rozwiązywane  przez

Organizatora. Wszelkie decyzje Organizatora będą wiążące i ostateczne.

Łódź, 26 luty 2015.

http://www.kuzniaskrzydel.org/
http://www.ekids/

