
REGULAMIN CASTINGU 

„Zostań bohaterem Księgi Burz” 

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem castingu „Zostań bohaterem Księgi Burz” (zwanego dalej: „Castingiem”) jest 

Społeczny Instytut Wydawniczy ZNAK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 

Krakowie (kod: 30-105) przy ul. Kościuszki 37, wpisana do rejestru przedsiębiorców 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000064794, o numerze NIP 676-

007-57-68 - zwany dalej „Organizatorem”.   

 

II. CEL CASTINGU 

1. Celem Castingu jest wyłonienie modeli dla następujących postaci książki „Księga Burz”: 

a) Główny bohater – Danny. Chłopak w wieku 13-14 lat, średniego wzrostu, o ciemnych, 

krótkich włosach 

b) Kuzyn głównego bohatera – Tom. Chłopak w wieku 15-16 lat o mocnej budowie ciała i 

jasnych włosach, 

c) Pies jednej z głównych postaci – Kalia. Pies maści popielatej, o wyglądzie zbliżonym do 

szorstkowłosego charta – smukła budowa ciała, pies średniej wielkości. 

2. Udział w Castingu oraz sesji zdjęciowej jest bezpłatny. 

 

III. ZASADY CASTINGU 

1. Zgłoszenie do castingu dokonuje rodzic dziecka (opiekun prawny), a w przypadku psa – 

opiekun. 

2. W ramach zgłoszenia do Castingu prosimy o przesłanie aktualnych:  

a) zdjęć całej sylwetki  (proponujemy wykonać zdjęcia w pomieszczeniu na tle drzwi, najlepiej 

jeśli osoba fotografowana, będzie pozować w koszulce z krótkim rękawem i spodniach). 

b) czterech zdjęć portretowych: jednego z miną radosną, jednego z miną smutną, jednego z 

miną przerażoną, jednego z miną zezłoszczoną. 

c) zdjęcia powinny mieć rozdzielczość nie mniejszą niż 800x600 px. 

3. Zdjęcia wraz ze skanem wypełnionego formularza konkursowego należy przesłać na adres: 

casting@znak.com.pl w terminie do dnia 8 stycznia 2017 roku. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Castingu osoby, która nie spełniła 

warunków wymienionych powyżej lub która podała niepełne lub nieprawdziwe dane. 

5. Spośród wszystkich zdjęć nadesłanych do Castingu Jury wybierze uczestników, którzy zostaną 

zakwalifikowani do sesji zdjęciowej.  

6. Rozstrzygnięcie Castingu nastąpi w terminie do 31 stycznia 2017 roku w siedzibie Organizatora.  

7. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu przyjmowania zgłoszeń oraz 

zmiany terminu rozstrzygnięcia Casting z uwagi na ilość zgłoszeń, o czym niezwłocznie 

poinformuje zamieszczając informację na stronie http://www.wydawnictwoznak.pl/ksiegaburz. 

8. Organizator upubliczni imię i nazwisko Uczestnia wytypowanego do sesji zdjęciowej na stronie 

wskazanej w ustępie powyżej. 

9. Organizator poinformuje uczestników o zakwalifikowaniu do sesji zdjęciowej drogą mailową lub 

telefoniczną. Organizator poda planowany termin sesji zdjęciowej.  

10. Warunkiem udziału w sesji zdjęciowej jest dostarczenie podpisanego oryginału zgłoszenia na 

casting, w tym wyrażenie zgody na rozpowszechnianie wizerunku. 

11. Organizator pokrywa koszty transportu i noclegu uczestnika oraz jego opiekuna poniesione w 

związku z udziałem w sesji zdjęciowej pod warunkiem ich wcześniejszego ustalenia z 

Organizatorem. 
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12. Jeśli uczestnik nie dostarczy oryginału zgłoszenia do castingu lub nie stawi się na sesję zdjęciową 

Organizator może zaprosić do udziału w sesji  inną osobę wytypowaną przez Jury. 

13. Organizator nie wymienia zdjęć nadesłanych na inne ani też nie odsyła nadesłanych zdjęć. 

14. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania Castingu z uwagi na niskie zainteresowanie 

Castingiem (poniżej 20 zgłoszeń spełniających warunki Castingu) lub niską jakość zdjęć.  

 

 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Dane osobowe uczestników będą przechowywane i przetwarzane, przez Organizatora wyłącznie 

do celów przeprowadzenia Castingu oraz sesji zdjęciowej zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych – Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późniejszymi zmianami. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże dane, o których mowa w pkt III 

regulaminu są koniecznie do wzięcia udziału w Castingu. 

2. Przystąpienie do udziału w Castingu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego 

Regulaminu. 



FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO CASTINGU: 

 

 

Dane uczestnika Castingu: 

imię  

nazwisko  

wiek  

 

Dane rodzica lub opiekuna: 

imię i nazwisko   

miejsce zamieszkania  

telefon  

e-mail  

telefon  

 

 

 

Poniższe zgody podpisuje rodzic lub opiekun: 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych, w tym wizerunku  w bazie danych 

prowadzonej przez Społeczny Instytut Wydawniczy ZNAK Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, (KRS 

0000064794), w celu przeprowadzenia castingu oraz sesji zdjęciowej. 

 

_______________________________ 

podpis 

 

Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie przez Społeczny Instytut Wydawniczy ZNAK z siedziba w Krakowie 

wizerunku (utrwalonego na zdjęciach przesłanych w ramach Castingu lub wykonanych w trakcie sesji 

zdjęciowej)  na okładce i wewnątrz książki „Księga Burz” aut. Ruth Hatfield. Zgoda obejmuje również 

wykorzystanie wizerunku do promocji tej książki w mediach oraz sieci Interent.   

 

______________________________ 

podpis 

 

 

 


