
REGULAMIN NABORU DO GRUPY TEATRLANEJ TEATR ODDZIELNY

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Castingu do Grupy Teatralnej „TEATR ODDZIELNY” (zwanego dalej 
„Castingiem”) jest Stowarzyszenie Arete ul. Inwalidów Wojennych 2, 43- 600 Jaworzno 
(zwany dalej „Organizatorem”).

2. Casting organizowany jest w celu skompletowania aktorów do sztuki teatralnej „NIE 
ZGINĘŁA” w ramach grupy teatralnej „TEATR ODDZIELNY”.

3. Warunkiem udziału w Castingu jest zaakceptowanie zasad zawartych w niniejszym 
Regulaminie, potwierdzone złożeniem podpisu na formularzu zgłoszeniowym do Castingu 
przez osobę dopuszczoną do udziału w Castingu (zwaną dalej Uczestnikiem Castingu). 

§2. ZASADY UDZIAŁU:

1. Uczestnikiem Castingu może być każda osoba, która ukończyła 15 lat - otwarta, 
poszukująca, kreatywna, utalentowana aktorsko, wokalnie, ruchowo, zafascynowana 
teatrem i filmem chcąca zostać członkiem i aktywnie uczestniczyć w próbach Grupy 
Teatralnej „TEATR ODDZIELNY”.

2. Od Uczestnika Castingu nie jest wymagane wcześniejsze doświadczenie sceniczne.

3. Uczestnik Castingu podczas Castingu będzie musiał zaprezentować:

• 1 przygotowany przez siebie fragment prozy lub poezji (maksymalnie do 3 minut), 

• 1 piosenkę (maksymalnie 4 minuty) z polskim tekstem. Należy przynieść ze sobą 
przygotowany podkład dźwiękowy na CD lub PENDRIVE. 

• 1 scenkę aktorską / etiudę zadaną do odegrania przez Komisję Castingu. 

• Komisja Castingu może zadać Uczestnikowi Castingu dowolne inne dodatkowe 
zadanie recytatorskie, wokalne, aktorskie lub ruchowe w celu lepszego poznania 
możliwości Uczestnika Castingu.

4. Uczestnik oświadcza, że rozumie jaki jest charakter Castingu i jego formuła, a 
powierzanych mu zadań w trakcie Castingu nie będzie uważał za naruszenie jego dóbr 
osobistych. 



§3 TERMINY I REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

1. Casting odbędzie się w dniu 19 czerwca 2018 roku (wtorek) w MDK im. Jaworzniaków ul. 
Inwalidów Wojennych 2 w Jaworznie. Szczegółowe informacje dotyczące Castingu dostępne 
są na stronie internetowej Organizatora https://teatroddzielny.pl oraz na facebooku https://
www.facebook.com/teatroddzielny

2. W Castingu może wziąć udział każda osoba spełniająca wymogi określone w §2 pkt 1 
akceptująca postanowienia niniejszego regulaminu, która przyjdzie z dokumentem 
tożsamości na Casting w miejscu i terminie określonym w §3 pkt 1 oraz:

 - zarejestruje się najpóźniej do dnia 18 czerwca 2018 do godz. 23:59 wysyłając na adres 
rekrutacja@teatroddzielny.pl wypełniony w sposób kompletny Formularz Zgłoszeniowy 
pobrany ze strony internetowej Organizatora https://teatroddzielny.pl. 

 - przyjdzie na Casting w miejscu i terminie określonym w §3 pkt 1 i tam wypełni Formularz 
Zgłoszeniowy. 

3. Pierwszeństwo i gwarancję udziału w Castingu oraz wcześniej przyznaną indywidualną 
godzinę przesłuchania będą miały osoby, które najpóźniej do dnia 18 czerwca 2018 do godz. 
23:59 zarejestrują się wysyłając na adres rekrutacja@teatroddzielny.pl wypełniony w sposób 
kompletny Formularz Zgłoszeniowy pobrany ze strony internetowej Organizatora https://
teatroddzielny.pl. 

4. W przypadku dużego zainteresowania Castingiem po osiągnięciu zaplanowanej ilości 
uczestników Organizator dopuszcza zablokowanie możliwości dalszej rejestracji 
uczestników.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji podanych w formularzu zgłoszeniowym 
danych, w szczególności poprzez żądanie okazania dokumentu potwierdzającego 
tożsamość i wiek osoby biorącej udział w Castingu. Stwierdzenie niezgodności podanych 
danych równoznaczne jest z wykluczeniem z udziału w Castingu. 

6. 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.

7. Wyłonienia zwycięzców Castingu – osób, które będą mogły wejść w skład Grupy 
Teatralnej „TEATR ODDZIELNY” dokona Jury powołane przez Organizatora w składzie: 
Anna Korczyk, Anna Dzierwa, Dariusz Łętowski, Kajetan Bystry i Grzegorz Gołas. 

8. Decyzja Jury Castingu jest ostateczna i niepodważalna. Organizator i Jury Castingu nie są 
zobowiązani do uzasadniania podjętych przez siebie decyzji o odrzuceniu lub 
zakwalifikowaniu Uczestnika Castingu oraz wyłonieniu zwycięzców Castingu. Przy braku 
Uczestników Castingu spełniających oczekiwania Organizatora wobec członków Grupy 
Teatralnej „TEATR ODDZIELNY” Organizator dopuszcza możliwość nie wyłonienia w toku 
Castingu wszystkich członków Grupy Teatralnej „TEATR ODDZIELNY”. 

9. Ogłoszenie wyników Castingu nastąpi najpóźniej do dnia 25 czerwca 2018 na stronie 
internetowej Organizatora https://teatroddzielny.pl. Dodatkowo osoby wyłonione zostaną 
poinformowane o tym fakcie telefonicznie i/lub wiadomością e-mail, zgodnie z podanymi 
danymi kontaktowymi w Formularzu Zgłoszeniowym. 
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10. Zwycięzcy Castingu, którzy zostaną zakwalifikowani przez Organizatora do Grupy 
Teatralnej „TEATR ODDZIELNY” będą mogli zostać jej członkami poprzez wypełnienie karty 
uczestnictwa w zajęciach i zyskać możliwość m.in. bezpłatnego udziału w zajęciach 
warsztatowych z zakresu podstawy gry aktorskiej, ćwiczeń darmowych, etiudy, pracy z 
tekstem, dykcji, emisji wokalnej, świadomości ciała, pantomimy, układów choreograficznych 
oraz udziału w przygotowaniach i prezentacjach spektakli teatralnych. 

§4 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że Administratorem danych 
osobowych Uczestnika Castingu jest Stowarzyszenie ARETE ul. Inwalidów Wojennych 2, 
43-600 Jaworzno, NIP: 632-201-03-61

2. Przetwarzanie danych osobowych Uczestnika Castingu będzie się odbywać na podstawie 
dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz realizacji uzasadnionych interesów 
administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w celu identyfikacji Uczestnika Castingu, 
wyłonienia zwycięzców i publicznego podania ich imion i nazwisk, nie dłużej niż przez 365 
dni od zakończeniu Castingu.

3. Po zakończeniu Castingu, dane osobowe zwycięzców zebrane przez Organizatora w 
trakcie trwania Castingu zostaną w bazie Organizatora, na co Uczestnik Castingu wyraża 
zgodę, a dane osobowe wszystkich pozostałych uczestników Castingu zostaną 
niezwłocznie usunięte, chyba że uczestnik Castingu wypełniając formularz zgłoszeniowy 
wyrazi wolę dodania jego danych osobowych do bazy Organizatora tworzonej na potrzeby 
przyszłych przedsięwzięć artystycznych realizowanych przez Organizatora.

4. Uczestnikom Castingu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, 
prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich 
przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Przysługuje również 
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli zdaniem Uczestnika Castingu, 
przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

5. Uczestnik Castingu wyraża zgodę na nieodpłatne, wielokrotne i bezterminowe utrwalenie i 
rozpowszechnienie swojego wizerunku utrwalonego na zdjęciach i nagraniach filmowych 
wykonanych w trakcie trwania Castingu. Materiały będą wykorzystane do działań 
promocyjnych i archiwizacyjnych do Teatru na stronie internetowej Organizatora https://
teatroddzielny.pl, na facebooku https://www.facebook.com/teatroddzielny, na instagramie 
https://www.instagram.com/teatroddzielny/ oraz wszelkich innych publicznych mediach.

6. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt ze 
Stowarzyszeniem Arete ul. Inwalidów Wojennych 2, 43-600 Jaworzno, Tel. 32 762 92 25 
E-mail: marketing@teatroddzielny.pl
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§5 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. Uczestnik Castingu ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie spowodowane przez 
siebie szkody powstałe w obiekcie, w którym jest organizowany Casting. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w stosunku do Uczestników oraz osób trzecich 
za ewentualne szkody będące wynikiem udziału Uczestników w Castingu.

 4. W trakcie Castingu działania Uczestników Castingu będą rejestrowane (foto, audio i 
wideo).

 5. 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 wraz z imieniem i 
nazwiskiem w materiałach promocyjnych związanych z Castingiem, Organizatorem oraz 
Grupą Teatralną „TEATR ODDZIELNY”, na ich stronach internetowych oraz 
rozpowszechnianie poprzez publiczne udostępnianie w szczególności w Internecie i telewizji. 

6. Uczestnik przenosi na Organizatora pokrewne prawa do artystycznego wykonania 
utrwalonego na materiale foto, audio i wideo powstałym w wyniku realizacji Castingu w 
momencie ich utrwalenia wraz z prawami do rozporządzania nim na wszystkich polach 
eksploatacji, w szczególności na utrwalanie, zwielokrotnianie i emisję każdą techniką, w tym 
m.in. drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową, audiowizualną, na 
jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń, co do ilości i wielkości nakładu. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, z 
ważnych powodów organizacyjnych, w tym 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 za pośrednictwem na strony internetowej Castingu 
https://teatroddzielny.pl.

8. Tekst regulaminu dostępny jest przez cały czas trwania Castingu na stronie internetowej 
Castingu https://teatroddzielny.pl.

9. Spory odnoszące się do i wynikające z Castingu będą rozwiązywane przez Organizatora. 
Wszelkie decyzje Organizatora będą wiążące i ostateczne. 

TEATR ODDZIELNY, Jaworzno, 5 czerwca 2018
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