REGULAMIN CASTINGU

WIERCHOWE SPOTKANIA 2018
1. Organizator
Organizatorem castingu jest Fundacja Andrzeja Brandstattera Pro Artis z siedzibą w Zakopanem, ul.
Orkana 3a/21, 34-500, zwana w dalszej części regulaminu Organizatorem.
2. Cel
Celem castingu jest wyłonienie 10 uzdolnionych wokalnie osób, jednocześnie będącymi osobami
niepełnosprawnymi, które wezmą udział w organizowanym przez Organizatora wydarzeniu muzycznym
„Wierchowe Spotkania” w terminie 07.07.2018 – 17.07.2018 w Zakopanem. Uczestnik Wierchowych
Spotkań weźmie udział w profesjonalnych warsztatach muzycznych oraz koncercie galowym, na którym
wykona na żywo utwór wyznaczony przez Organizatora.

•
•

•
•

3. Uczestnicy konkursu
Uczestnik konkursu nie może mieć więcej niż 18 lat
Casting jest organizowany dla osób niepełnosprawnych z orzeczeniem o niepełnosprawności. W
przypadku wygranej, orzeczenie należało będzie przedstawić do wglądu Organizatorowi po
przyjeździe na wydarzenie.
4. Informacje ogólne
Casting trwa od 01.05.2018 do 30.05.2018
Wyłonienie zwycięzców castingu odbędzie się do dnia 01.06.2018

5. Zasady uczestnictwa w castingu
•

•
•
•

Uczestnik przesyłając zgłoszenie na casting musi załączyć nagranie muzyczne prezentujące jego
możliwości wokalne. Nagranie, jeśli jest w formie muzycznej, powinno zostać przesłane w formacie
.mp3 i nie powinno trwać dłużej niż 5 minut. Nagranie w formie video – jeżeli waga pliku przekracza
20mb, powinno zostać przesłane jako link do filmu osadzonego w serwisie YouTube.
Uczestnicy proszeni są o nadsyłanie zgłoszeń drogą mailową na adres brandstatter@poczta.fm
W zgłoszeniu prosimy o zawarcie krótkiej informacji o sobie oraz kontaktu telefonicznego.
Organizator zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi Uczestnikami.

•

6. Jury
Uczestników oceniać będzie Jury powołane przez Organizatora.

•
•

Wynik castingu zostanie ogłoszony na stronie internetowej Organizatora pod adresem
www.fundacjaproartis.pl
Decyzja jury odnośnie kwalifikacji uczestnika jest ostateczna i niepodważalna.

•
•

7. Prawa autorskie i dane osobowe
Decydując się na udział w castingu, Uczestnik zezwala na przetwarzanie wymaganych danych
osobowych Organizatorowi na potrzeby realizacji castingu „Wierchowe Spotkania 2018”.
Uczestnik oświadcza, że przesłane nagranie prezentuje autorskie wykonanie utworu muzycznego.

8. Postanowienia końcowe
•
•

Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie
Wszystkie sporne kwestie rozstrzyga Organizator konkursu

•

Przesłanie zgłoszenia do niniejszego castingu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika
regulaminu bez zastrzeżeń.

