JA I MOJA MUZYKA
GALERIA GALENA

I.
Postanowienia Ogólne
1. Organizatorem akcji „Ja i moja muzyka” jest Galeria Galena Sp. z o.o., zwana dalej
Organizatorem.
2. Akcja „Ja i moja muzyka” składa się z 2 etapów:
- I etap – Casting, który odbędzie się w Galerii Galena w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 59 w dniu
21.08.2016 r. w godzinach 12.00-19.00, zwanej dalej Galerią.
- II etap – Koncert Finałowy, który odbędzie się w Galerii Galena w Jaworznie,
ul. Grunwaldzka 59 w dniu 01.10.2016 r.
3. Casting organizowany jest w celu wyłonienia osób, których zdolności wokalno-muzyczne
będą ponadprzeciętne, w celu uczestnictwa w Koncercie Finałowym. Grupa wyłonionych
w Castingu osób będzie składała się maksymalnie z 15 osób.
II.
Uczestnictwo w Castingu
1. Uczestnikiem Castingu może być osoba, która ukończyła 14 lat. W przypadku wątpliwości
Organizator ma prawo zażądać okazania dokumentu stwierdzającego tożsamość i wiek
Uczestnika. Małoletni muszą uczestniczyć w Castingu w towarzystwie rodziców
lub opiekunów prawnych. O uczestnictwie w Castingu osób, które nie ukończyły 14 roku życia
decyduje Jury w trakcie Castingu. Decyzja Jury jest ostateczna i niepodważalna.
2. Casting skierowany jest zarówno do amatorów, jak i do profesjonalistów.
3. Warunkiem udziału w Castingu jest pisemna akceptacja warunków zawartych w niniejszym
Regulaminie. W przypadku osób małoletnich jest to pisemna zgoda rodzica lub opiekuna
prawnego.
4. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Casting odbędzie się w formie publicznego
przesłuchania przez Jury, które może być nagrywane i transmitowane przez media.
5. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Organizator nie będzie odpowiedzialny wobec niego,
w przypadku braku zdolności uczestnictwa w Castingu z jakichkolwiek powodów oraz
Organizator może w każdym czasie zdyskwalifikować Uczestnika Castingu według uznania.
6. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich procedur i instrukcji podanych przez
Organizatora związanych z organizacją Castingu.
7. Uczestnictwo w Castingu jest bezpłatne.
8. Uczestnik zaświadcza, iż jego występ w Castingu nie będzie zawierał niczego, co stanowi
lub mogłoby stanowić naruszenie praw autorskich lub co mogłoby przynieść szkodę reputacji
Organizatora.
9. Uczestnik oświadcza, iż jest w pełni uprawniony do przyjęcia zobowiązań wskazanych
w niniejszym Regulaminie oraz zgadza się rekompensować Organizatorowi wszystkie szkody
wynikające z działań, postępowań, roszczeń, które mogą powstać lub zostać poniesione przez
Organizatora, jako rezultat ich naruszenia przez Uczestnika.
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III.
Przebieg Castingu
1. Casting odbędzie się 21 sierpnia 2016 r. w godz. 12.00-19.00 na pasażu przy wejściu głównym
w Galerii Galena w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 59.
2. Uczestnik Castingu zgłasza się do Biura Castingu (czynne 21.08.2016 r. w godz. 10.00-19.00)
w celu wypełnienia Formularza zgłoszeniowego. W przypadku osób małoletnich, Formularz
zgłoszeniowy wypełniają rodzice lub opiekunowie prawni. Wzór Formularza zgłoszeniowego
stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
3. Nadzór nad Castingiem sprawuje Jury.
4. O kolejności występu przez Jury decyduje kolejność zgłoszeń do Biura Castingu.
5. Podczas Castingu Uczestnik wykonuje piosenkę lub fragment piosenki (utworu słownomuzycznego) w dowolnym języku. Wykonanie może odbyć się przy akompaniamencie
własnym, a capella lub z podkładem muzycznym dostarczonym przez Uczestnika na nośniku
danych. O możliwości wykorzystania podkładu muzycznego podczas występu Uczestnika
decyduje Operator Dźwięku. Organizator nie zapewnia podkładów muzycznych do realizacji
występów Uczestników.
6. Jury powołane przez Organizatora wyłoni podczas Castingu grupę liczącą maksymalnie
15 osób, która weźmie udział w Koncercie Finałowym (dalej „Finaliści”).
7. Wybrani Finaliści zostaną powiadomieni o wyborze Jury telefonicznie do dnia 22 sierpnia
2016 r. do godz. 18.00. Lista Finalistów zostanie opublikowana na stronie
www.galeriagalena.pl oraz na stronie Galerii Galena na www.facebook.com do dnia
22.08.2016 r. do godz. 20.00.
IV.
Koncert Finałowy
1. Koncert Finałowy odbędzie się 01.10.2016 r. w Galerii Galena w Jaworznie.
2. Osoby, które zostaną wybrane podczas Castingu do wzięcia udziału w Koncercie Finałowym
zobowiązują się do podpisania do dnia 24.08.2016 oświadczenia potwierdzającego
uczestnictwo w Konkursie Finałowym.
3. Każdy Finalista wykona podczas Koncertu Finałowego piosenkę/piosenki z gatunku pop-rock
przy akompaniamencie zespołu muzycznego. Wybrany przez Finalistę utwór musi zostać
zaakceptowany przez Organizatora.
4. Finalista zobowiązany jest do uczestnictwa w warsztatach muzycznych, podczas których
Finaliści będą pracować nad emisją głosu, dykcją oraz kreowaniem osobowości scenicznej
oraz do uczestnictwa w próbach akustycznych. Terminy warsztatów i prób zostaną
uzgodnione indywidualnie z Finalistami. Przed przystąpieniem do warsztatów muzycznych
Uczestnik zobowiązany jest podpisać umowę z Organizatorem.
V.
Postanowienia końcowe
1. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany dat, o których mowa w niniejszym Regulaminie
z powodów technicznych, programowych, organizacyjnych lub innych ważnych powodów.
W przypadku podjęcia takiej decyzji, zostanie ona podana do publicznej wiadomości przez
Organizatora.
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2. Organizator nie będzie odpowiedzialny wobec Uczestnika za jakąkolwiek szkodę powstałą
podczas lub w związku z uczestnictwem w Castingu i Koncercie Finałowym.
3. Udział w Castingu oraz Koncercie Finałowym jest nieodpłatny, co oznacza, że Uczestnik nie
jest uprawniony do jakiegokolwiek wynagrodzenia z tytułu udziału w Castingu lub Koncercie
Finałowym, ani zwrotu jakichkolwiek kosztów związanych z dojazdem i pobytem w miejscu
przeprowadzenia castingu i Koncertu Finałowego.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykonywania zdjęć i nagrywania filmów podczas
Castingu i Koncertu Finałowego, dla celów udokumentowania przebiegu Castingu i Koncertu
Finałowego oraz ich późniejszego wykorzystania dla potrzeb promocyjnych i marketingowych
w związku z organizacją i promocją Castingu i Koncertu Finałowego. Uczestnik wyraża zgodę
na nieodpłatne używanie i rozpowszechnianie swojego wizerunku oraz zapisów
audiowizualnych z jego występu castingowych/finałowych przez Galeria Galena Sp. z o.o.
dla celów reklamowych, promocyjnych i marketingowych w związku z organizacją
i przeprowadzeniem Castingu i Koncertu Finałowego. Zgoda Uczestnika nie jest ograniczona
ani czasowo ani terytorialnie. Powyższa zgoda obejmuje następujące pola eksploatacji:
a. w zakresie eksploatacji w całości lub we fragmentach oraz rozpowszechniania
wizerunku/utworu poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie,
odtworzenie oraz nadawanie i remitowanie (m.in. w gazetach, w czasopismach,
w Internecie, w sieci multimedialnej), a także publiczne udostępnianie w taki sposób,
aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, a
w szczególności na plakatach i innych materiałach reklamowych promujących akcję
„Ja i moja muzyka”;
b. utrwalania jakąkolwiek techniką, niezależnie od systemu, formatu i standardu
na wszelkich nośnikach, w szczególności audiowizualnych, na dysku komputerowym,
CD/DVD, na taśmie magnetycznej, na kliszy fotograficznej;
c. zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w szczególności światłoczułą, magnetyczną,
audiowizualną, cyfrową (w jakimkolwiek systemie i na jakimkolwiek nośniku),
optyczną, drukarską w dowolnej formie, techniką zapisu komputerowego;
d. prawo do wykorzystywania wizerunku/utworu do celów marketingowych
lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu, promocji sprzedaży, a także do
oznaczenia lub identyfikacji produktów i usług oraz innych przejawów działalności,
a także dla celów edukacyjnych lub szkoleniowych;
5. Przystąpienie Uczestnika do Castingu oznacza wyrażenie jego zgody na przetwarzanie danych
osobowych przez Organizatora w celu przeprowadzenia Castingu i ogłoszenia jego wyników,
zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Uczestnikom Castingu przysługuje prawo
dostępu do treści ich danych oraz ich poprawiania, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997
r. o ochronie danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
Administratorem danych osobowych jest Organizator.
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Załączniki nr 1 – Formularz zgłoszeniowy dla osoby niepełnoletniej (do 18 roku życia)
ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO NIEPEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA AKCJI
„JA I MOJA MUZYKA”
Ja, niżej podpisany(a):
Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………………………………….
Adres zamieszkania(ulica, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy miasto):
……………………………………………………………..…………………………………………………………………………..…………
Nr telefonu: ……………………………………………………………………………………….…..
Adres e-mail: …………………………………………………………………………………….……
Oświadczam, że udzielam zgody na udział mojego dziecka imię i nazwisko: ……………………………………………………....
w akcji „Ja i moja muzyka”. Oświadczam, że biorę odpowiedzialność za udział mojego dziecka w imprezie.
Przeczytałem/am i akceptuję Regulamin bez zastrzeżeń. Zobowiązuję się, że moje dziecko będzie przestrzegało
Regulamin oraz zasady fair play wobec innych uczestników.
Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie i rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka oraz zapisów
audiowizualnych z jego występu castingowego/finałowego przez Galeria Galena Sp. z o.o. dla celów
reklamowych, promocyjnych i marketingowych w związku z organizacją i przeprowadzeniem imprezy „Ja i moja
muzyka”, na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w pkt V.4. Regulaminu.
Niniejsza zgoda nie jest ograniczona ani czasowo, ani terytorialnie.
Niniejsza zgoda obejmuje materiały promocyjne publikowane w mediach tradycyjnych (gazety i czasopisma)
oraz w internecie, lecz nie w formach niezgodnych z prawem, dobrymi obyczajami lub ogólnie uznanych
za nieetyczne.
Niniejsza zgoda dotyczy wszelkich zdjęć i materiału filmowego wykonanych na zlecenie firmy Galeria Galena
Sp. z o.o. wykonanych podczas imprezy „Ja i moja muzyka”.
Oświadczam także, że będę pełnił opiekę nad swoim dzieckiem podczas trwania imprezy „Ja i moja muzyka”.
…………………………………………….……
Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika*

Wyrażam dobrowolnie zgodę na umieszczenie moich danych osobowych i danych osobowych mojego dziecka w bazie
danych Organizatora dla celów przeprowadzenia imprezy „Ja i moja muzyka”, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych. Zostałem(am) poinformowany(a) o prawie wglądu do swoich danych osobowych oraz ich
poprawiania i żądania ich usunięcia.

……………………………….…………………
Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika*

Oświadczam, że wyrażam zgodę na otrzymywanie, na wskazany powyżej adres poczty elektronicznej, informacji handlowych
wysyłanych przez Galeria Galena Sp. z o.o. w imieniu własnym oraz na zlecenie osób trzecich, zgodnie z ustawą o
świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. z 2002 r. nr 144, poz.1204 z późn. zm.) oraz zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych w powyższych celach marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (Dz.U. Z 1997 r. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Zostałem(am) poinformowany(a) o prawie wglądu
do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i żądania ich usunięcia.

……………………………….…………………
Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika

* - oświadczenie obowiązkowe
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Załączniki nr 1 – Formularz zgłoszeniowy dla osoby pełnoletniej (od 18 roku życia)
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY „JA I MOJA MUZYKA”
Ja, niżej podpisany(a):
Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………………………………….
Adres zamieszkania(ulica, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy miasto):
……………………………………………………………..…………………………………………………………………………..…………
Nr telefonu: ……………………………………………………………………………………….…..
Adres e-mail: …………………………………………………………………………………….……
Oświadczam, że przeczytałem/am i akceptuję Regulamin bez zastrzeżeń. Zobowiązuję się, że będę przestrzegać
Regulaminu oraz zasady fair play wobec innych uczestników.
Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku oraz zapisów
audiowizualnych z mojego występu castingowego/finałowego przez Galeria Galena Sp. z o.o. dla celów
reklamowych, promocyjnych i marketingowych w związku z organizacją i przeprowadzeniem imprezy „Ja i moja
muzyka”, na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w pkt V.4. Regulaminu.
Niniejsza zgoda nie jest ograniczona ani czasowo, ani terytorialnie.
Niniejsza zgoda obejmuje materiały promocyjne publikowane w mediach tradycyjnych (gazety i czasopisma)
oraz w internecie, lecz nie w formach niezgodnych z prawem, dobrymi obyczajami lub ogólnie uznanych
za nieetyczne.
Niniejsza zgoda dotyczy wszelkich zdjęć i materiału filmowego wykonanych na zlecenie firmy Galeria Galena
Sp. z o.o. wykonanych podczas imprezy „Ja i moja muzyka”.

…………………………………………….……
Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika*

Wyrażam dobrowolnie zgodę na umieszczenie moich danych osobowych w bazie danych Organizatora dla celów
przeprowadzenia imprezy „Ja i moja muzyka”, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Zostałem(am) poinformowany(a) o prawie wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i żądania ich
usunięcia.

……………………………….…………………
Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika*

Oświadczam, że wyrażam zgodę na otrzymywanie, na wskazany powyżej adres poczty elektronicznej, informacji handlowych
wysyłanych przez Galeria Galena Sp. z o.o. w imieniu własnym oraz na zlecenie osób trzecich, zgodnie z ustawą o
świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. z 2002 r. nr 144, poz.1204 z późn. zm.) oraz zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych w powyższych celach marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (Dz.U. Z 1997 r. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Zostałem(am) poinformowany(a) o prawie wglądu
do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i żądania ich usunięcia.

……………………………….…………………
Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika

* - oświadczenie obowiązkowe
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