REGULAMIN CASTINGU
(„Regulamin”)
Koncert „Daddy Yankee”
13.06.2019r. TAURON Arena Kraków
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POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Regulamin określa zasady i warunki udziału w castingu (dalej: „Casting”) na występ artystyczny podczas
oficjalnego suportu (dalej: „Support”) przed koncertem Daddy Yankee dnia 13.06.2019 r. w TAURON
Arenie w Krakowie (dalej: „Koncert”).
Organizatorem Castingu jest Fundacja Plateaux, z siedzibą w Warszawie, ul. Mińska 25B, 03-808
Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000254909, NIP: 586-21-69745 (dalej: „Organizator”).
Przedmiotem Castingu jest wyłonienie tancerzy, którzy wystąpią podczas Koncertu. Uczestnicy Supportu
zostaną wyłonieni spośród osób dopuszczonych do udziału w Castingu zgodnie z Regulaminem, które
spełnią następujące warunki:
a) dokonają prawidłowego zgłoszenia;
b) oznacza będą spełniać wymagania przewidziane w Regulaminie Castingu;
c) ich występ odpowiada założeniom artystycznym Organizatora oraz;
d) w wypadku kwalifikacji, złożą pisemne oświadczenie, o którym mowa w § 4.4 Regulaminu;
e) na żądanie Organizatora przedstawią oryginalne dokumenty, które potwierdzą, iż spełniają warunki
uczestnictwa w Castingu.
Casting odbędzie się dnia 24.05.2019 r. w Krakowie przy ul Długiej 17a.
Przed przystąpieniem do Castingu uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem.
WARUNKI UCZESTNICTWA W CASTINGU
§2
Uczestnikiem Castingu mogą być osoby fizyczne mające stałe miejsce zamieszkania na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej, posiadają pełną zdolność do czynności prawnych lub, w wypadku osób
niepełnoletnich, zgody od swoich opiekunów prawnych na udział w Castingu i występie podczas Koncertu,
a które cechuje charyzma, umiejętności taneczne, łatwość przyswajania nowych choreografii oraz
wcześniejsze doświadczenie sceniczne.
Z uczestnictwa w Castingu wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz członkowie najbliższej rodziny tych
osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków,
rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
Jedna osoba może dokonać zgłoszenia do Castingu wyłącznie jeden raz. Kolejne zgłoszenie tego samego
uczestnika do Castingu nie będzie brane pod uwagę.
Każdy uczestnik Castingu, który nie spełnia przewidzianych Regulaminem wymogów uprawniających go
do uczestnictwa w Castingu lub naruszy postanowienia Regulaminu, wedle wyłącznego uznania
Organizatora może zostać wyłączony z Castingu.
Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji podanych przez Uczestnika danych, w szczególności
poprzez żądanie okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość i wiek osoby biorącej udział w
Castingu. Stwierdzenie niezgodności podanych danych może stanowić podstawę do wyłączenia
Uczestnika z Castingu.
Uczestnicy w całości pokryją wszelkie koszty i wydatki, jakie poniosą w związku z udziałem w Castingu.
Organizator w szczególności nie pokrywa żadnych kosztów związanych ze zgłoszeniem bądź udziałem
Uczestnika w którymkolwiek z etapów Castingu, w tym kosztów przejazdów, zakwaterowania, ani
wyżywienia.
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7. Uczestnik Castingu ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie spowodowane przez siebie szkody
powstałe w obiekcie, w którym będzie organizowany Casting. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w
stosunku do uczestników oraz osób trzecich za ewentualne szkody będące wynikiem udziału uczestników
w Castingu.
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PRZEBIEG CASTINGU
§3
Uczestnik Castingu zobowiązany jest przez cały okres trwania Castingu do zachowania się zgodnie z
zaleceniami Organizatora, przestrzegania zasad Organizatora oraz wszelkich innych zasad obowiązujących
w miejscu odbywania się Castingu. Nieprzestrzeganie niniejszego postanowienia może skutkować decyzją
Organizatora o wykluczeniu z Castingu.
W trakcie Castingu działania Uczestników Castingu mogą być rejestrowane (foto, audio i wideo).
Organizator nie udostępnia materiałów foto, audio i wideo nagranych przez Organizatora podczas
Castingu.
Wyłonienia zwycięzców Castingu – osób, które będą mogły wystąpić w ramach Supportu – dokona
komisja powołana przez Organizatora składająca się z przedstawicieli Organizatora. Decyzja komisji
Castingu jest ostateczna i niepodważalna. Organizator i komisja Castingu nie są zobowiązani do
uzasadniania podjętych przez siebie decyzji o odrzuceniu lub zakwalifikowaniu uczestnika Castingu oraz
wyłonieniu zwycięzców Castingu.
Komisja Castingu może zadać uczestnikowi Castingu dowolne inne dodatkowe zadanie ruchowe w celu
lepszego poznania możliwości Uczestnika Castingu.
Uczestnik oświadcza, iż rozumie jaki jest charakter Castingu i jego formuła, a powierzanych mu zadań w
trakcie Castingu nie będzie uważał za naruszenie jego dóbr osobistych.
O terminach i dodatkowych szczegółach udziału uczestnika w dalszych próbach i występie, uczestnik
zostanie poinformowany przez Organizatora drogą mailową lub telefoniczną.
Organizator może zdecydować wedle swego wyłącznego uznania o niezakwalifikowaniu żadnego
uczestnika do występu w Supporcie oraz o niedokonaniu wyboru tancerzy w ramach niniejszego Castingu,
jeśli liczba, jakość lub poziom artystyczny Uczestników przedstawiony w zgłoszeniu lub na którymkolwiek
etapie nie będą tego uzasadniały lub z przyczyn leżących po stronie Organizatora. Organizator może
wedle swego wyłącznego uznania zadecydować o pominięciu określonego etapu w Castingu.
W celu uniknięcia wątpliwości, Organizator nie gwarantuje Uczestnikowi udziału w Supporcie, co
Uczestnik niniejszym przyjmuje do wiadomości i potwierdza. Uczestnikowi z tytułu niezakwalifikowania go
do występu nie przysługują względem Organizatora jakiekolwiek roszczenia, w tym roszczenia
odszkodowawcze.
O ewentualnym zakwalifikowaniu do występu w Supporcie każdy z uczestników zostanie poinformowany
przez Organizatora pocztą elektroniczną przesłaną na adres e-mail uczestnika, z którego wysłane zostało
zgłoszenie, bądź telefonicznie na numer telefonu podany przez uczestnika.
W ciągu 24 (dwudziestu czterech) godzin od otrzymania informacji o kwalifikacji do Supportu, uczestnik
powinien za pomocą zwrotnej wiadomości e-mail potwierdzić dane niezbędne do swojej identyfikacji oraz
aktualne dane kontaktowe, w tym w szczególności imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu,
adres e-mail (o ile inny niż adres, z którego zostało przesłane zgłoszenie), wiek, numer PESEL uczestnika, o
ile nie zostały one podane uprzednio, w zgłoszeniu. W przypadku nieprzesłania przez uczestnika takiej
informacji zwrotnej we wskazanym wyżej terminie, uczestnik może wedle uznania Organizatora zostać
wykluczony z występu w Supporcie.
Przez cały czas trwania przygotowań do występu w ramach Supportu, Organizator będzie komunikował
się z uczestnikiem z wykorzystaniem poczty elektronicznej lub drogą telefoniczną, z zastrzeżeniem
postanowień Regulaminu.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane w zgłoszeniu lub potwierdzeniu
lub za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą skontaktowanie się z uczestnikiem.
W przypadkach wykrycia lub uzasadnionego podejrzenia działań lub zaniechań uczestnika niezgodnych z
Regulaminem, uczestnik ten może zostać wykluczony z Castingu. Decyzja o wykluczeniu jest ostateczna.
Uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż możliwość występu w ramach Supportu przez osobę, która może
zostać ewentualnie wybrana w Castingu, jest uwarunkowana podpisaniem odpowiedniej umowy przez
taką osobę na warunkach określonych przez Organizatora.
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PRAWA
§4
Wraz z przystąpieniem do Castingu (rozumianym jako przesłanie zgłoszenia), uczestnik udziela
Organizatorowi nieodpłatnej zgody na korzystanie z jego wizerunku oraz wszelkich ewentualnych
artystycznych wykonań i utworów utrwalonych w materiałach przekazanych w zgłoszeniu oraz w toku
Castingu (dalej łącznie: „Wizerunek”) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dowolną techniką,
wprowadzania do pamięci komputera i sieci teleinformatycznych lub multimedialnych oraz publicznego
udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie
wybranym, wyłącznie w ramach użytku Organizatora w celach związanych z przeprowadzeniem Castingu,
z prawem udzielania dalszych zgód i zezwoleń na rzecz osób trzecich.
Uczestnik oświadcza, że wszystkie materiały oraz Wizerunek są i będą wolne od jakichkolwiek wad
prawnych oraz że prawa uczestnika do eksploatacji materiałów w zakresie określonym Regulaminem nie
podlegają jakimkolwiek ograniczeniom ani nie naruszają praw osób trzecich. W wypadku naruszenia przez
uczestnika powyższego oświadczenia, w tym gdy osoba trzecia zgłosi roszczenia lub zarzuty do
Organizatora lub następców w jego prawach dotyczące wykorzystywania Wizerunku zgodnie z
Regulaminem, uczestnik podejmie niezbędne kroki dla ochrony Organizatora i takich następców przed
takimi roszczeniami lub zarzutami, zwolni Organizatora lub następców z odpowiedzialności oraz pokryje
wszelkie koszty powstałe z tego tytułu oraz szkody i odszkodowania wynikające z takich roszczeń lub
zarzutów.
Uczestnik Castingu przyjmuje do wiadomości i potwierdza, iż z uwagi na cel udzielenia zgody, o której
mowa w § 4 powyżej oraz na wartość promocyjną związana z udziałem w Castingu, z tytułu udzielania
zgód i zezwoleń, o których mowa w Regulaminie, uczestnikowi nie przysługuje dodatkowe
wynagrodzenie.
Uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż warunkiem udziału uczestnika w Castingu jest potwierdzenie przez
uczestnika na piśmie akceptacji postanowień Regulaminu oraz udzielenie przez Uczestnika pisemnej
zgody na korzystanie z Wizerunku i Materiałów oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych , według
wzoru przedstawionego Uczestnikowi przez Organizatora Castingu. W sytuacji cofnięcia lub braku
udzielenia przez Uczestnika zgody, o której mowa powyżej, Uczestnik może zostać wykluczony z Castingu.
DANE OSOBOWE
§5
Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w ramach
obowiązujących przepisów prawa dotyczących przetwarzania danych osobowych w tym w szczególności
przepisów wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zgodnie ze wskazanymi tam obowiązkami.
Administratorem danych osobowych udostępnianych przez uczestników Castingu jest Organizator.
Przystąpienie przez uczestnika do Castingu oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie jego danych
osobowych przez Organizatora w celu przeprowadzenia Castingu i ogłoszenia jego wyników, zgodnie z
postanowieniami Regulaminu.
Przewidywanymi odbiorcami danych mogą być podmioty współpracujące z Organizatorem w zakresie
niezbędnym do zorganizowania i przeprowadzenia Castingu, na co uczestnik wyraża zgodę.
Organizator jest świadom ciążącego na nim obowiązku informacyjnego wobec osób, których dane
osobowe są mu udostępnione w związku z realizacją Castingu oraz potwierdza, że te obowiązki realizuje.
Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do udziału w Castingu. Osobom
udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do takich danych, ich poprawiania oraz
żądania usunięcia.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§6
1. Regulamin Castingu jest do wglądu w siedzibie Organizatora.
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2. W celu uniknięcia, wątpliwości niniejszy Casting nie jest konkursem w rozumieniu przepisów Kodeksu
cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r., ani nie stanowi gry losowej, loterii fantowej, zakładu wzajemnego
ani loterii promocyjnej, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu
art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Castingu lub zmiany postanowień niniejszego
Regulaminu z ważnych powodów organizacyjnych, w tym w szczególności do zawieszenia, przerwania,
przedłużenia lub odwołania Castingu, organizacji w wybranym przez siebie miejscu i czasie, dodatkowego
etapu Castingu, nie przewidzianego w niniejszym Regulaminie, zmiany miejsca i czasu Castingu. W
przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa powyżej Organizator poda taką informację do publicznej
wiadomości.
4. Spory odnoszące się do i wynikające z Castingu będą rozwiązywane przez Organizatora. Wszelkie decyzje
Organizatora są wiążące i ostateczne.
5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy oraz Kodeksu Cywilnego.
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 24.05.2019 r.
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