
Wrocław, 01.04.2014 
 
 
 
 

REGULAMIN CASTINGU DO FABULARYZOWANEGO FILMU DOKUMENTALNEGO 
„DOLINA PAŁACÓW I OGRODÓW” 

 
 
 

§1  
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem Castingu do fabularyzowanego filmu dokumentalnego „Dolina Pałaców i Ogrodów” (zwanego dalej 
„Castingiem”) jest Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu, Rynek-Ratusz 24, Wrocław (zwany dalej „Organizatorem”), 
który jest jednocześnie producentem ww. filmu. 
 

2. Casting organizowany jest w celu skompletowania obsady statystów biorących udział w scenach fabularyzowanych filmu. 
 

3. Statysta to osoba odgrywająca proste lub nieco bardziej rozbudowane role w tle sceny lub w scenach zbiorowych, bez 
dialogów lub z ich minimalną ilością.  
 

4. 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, której wiek wizualny i wygląd wpisuje się w zapotrzebowanie Producenta 

filmu według poniższego wyszczególnienia: 
 
Statyści: 

- mężczyźni w wieku 25-30-40-50-60 lat 
- kobiety w wieku 25-30-40-50-60 lat 
- chłopcy w wieku ok. 10 lat 

 
Ponadto statyści do następujących postaci: 

- Przedstawiciele rodu Schaffgotschów, w różnym wieku, np. Gotsche II, Hans Ulryk, hrabia Leopold…  
- hrabina Fredericke von Reden z Bukowca, wiek 30-35 lat – błękitne oczy, kręcone blond lub rude włosy 
- hrabia Friedrich von Reden z Bukowca, wiek ok. 50 lat 
- hrabina Caroline von Reuss ze Staniszowa, wiek ok. 30 lat 
- Książę Wilhelm Pruski z Karpnik, brat króla, wiek ok. 40 lat  
- Książę Wilhelm Fryderyk, syn króla, wiek ok. 24 lata 
- Luiza Pruska, matka Elizy, wiek ok.  50 lat 
- Antonii Radziwiłł z Ciszycy, wiek ok. 47 lat 
- Eliza Radziwiłłówna, wiek ok. 25 lat  
- Johann Wolfgang Goethe – minister i poeta, wiek ok. 40 lat 
- Fryderyk Chopin, wiek 24 lata (nie wymagana, ale mile widziana umiejętność gry na fortepianie) 
- Kupiec Christian Menzl z Łomnicy, wiek 45 lat 
- Lew Trocki, wiek ok. 28 lat 
- osoby w różnym wieku, kobiety i mężczyźni: chłopi, mieszczanie, służba pałacowa 

Wśród mężczyzn nie wymagana, ale mile widziana umiejętność jazdy konnej. 
 

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

3. Wśród uczestników castingu preferowane będą osoby zamieszkujące w miejscowościach (miastach i wsiach) leżących na 
terenie „Doliny Pałaców i Ogrodów”, a więc Kotliny Jeleniogórskiej, pomiędzy Rudawami Janowickimi a Karkonoszami 
oraz w okolicach Wałbrzycha. 
 

4. Komisja Castingu może zadać Uczestnikowi Castingu dowolne zadanie aktorskie lub 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. 

 



§3  
TERMINY I REJESTRACJA UCZESTNIKÓW 

1. Casting odbędzie się w dniach 7 maja 2014 roku (środa), o godz. 12.00,  w pałacu w Łomnicy (Karpnicka 3) oraz 8 maja 
2014 roku (czwartek), o godz. 12.00, w Jeleniej Górze w Jeleniogórskim Centrum Kultury (ul. Bankowa 28/30) 
Szczegółowe informacje dotyczące Castingu dostępne są na stronie internetowej Castingu na portalu Organizatora 
www.okis.pl.  

 
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 i tam wypełni 
formularz kontaktowy. 

  
3. Pierwszeństwo i gwarancję udziału w Castingu oraz wcześniej przyznaną indywidualną godzinę przesłuchania będą miały 

osoby, które najpóźniej do dnia 5 maja 2014 do godz. 23:59 zarejestrują swój udział w castingu wypełniając formularz 
zgłoszeniowy za pośrednictwem strony internetowej Castingu na portalu www.okis.pl i wyślą na adres casting@okis.pl dwa 
zdjęcia (1 portretowe i 1 całej sylwetki) podpisane w nazwie pliku imieniem i nazwiskiem.  

 
4. W przypadku dużego zainteresowania Castingiem po osiągnięciu zaplanowanej ilości uczestników Organizator dopuszcza 

zablokowanie możliwości wcześniejszej rejestracji na stronie internetowej Castingu na portalu Organizatora www.okis.pl.    
 

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, którym Organizator zaproponuje rolę statystów w filmie dokona Jury składające 

się z przedstawicieli Producenta filmu. 
 

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. 

 
9. Ogłoszenie wyników Castingu nastąpi najpóźniej do dnia 25 maja 2014 na stronie internetowej Castingu na portalu 

Organizatora www.okis.pl. Dodatkowo osoby wyłonione zostaną poinformowane o tym fakcie telefonicznie i/lub 
wiadomością e-mail, zgodnie z podanymi danymi kontaktowymi w Formularzu Zgłoszeniowym. 

 
§4  

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
1. 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 niniejszego 
Regulaminu.  

 
2. Organizator przestrzega zasad ochrony danych osobowych przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie 

danych osobowych (t. jedn. Dz. U. Z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Baza danych osobowych prowadzona przez 
Organizatora w związku z realizacją Castingu  zgłoszona została Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.  

 
3. Organizator korzysta z danych osobowych wyłącznie doraźnie, w sposób określony w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 roku o ochronie danych osobowych, tj. w celu identyfikacji Uczestnika Castingu, wyłonienia zwycięzców  
i publicznego podania ich imion i nazwisk, nie dłużej niż przez 30 dni od zakończeniu Castingu. 

 
4. Po zakończeniu Castingu, dane osobowe zwycięzców zebrane przez Organizatora w trakcie trwania Castingu będą 

przechowywane przez Organizatora w należyty sposób, 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 (teatralnych, 
muzycznych, filmowych, itp.) realizowanych przez Organizatora. 

 
5. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. W tym celu 

powinni skontaktować się oni z Organizatorem, który jest administratorem danych zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych 
Osobowych. 

 
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 



 
§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 poniesionych w związku 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). Organizator nie udostępnia 
materiałów foto, audio i wideo nagranych przez Organizatora podczas Castingu. 
 

5. Statyści wyłonieni w toku castingu wezmą udział w realizacji fabularyzowanego filmu dokumentalnego „Dolina Pałaców  
i Ogrodów”. Zdjęcia do filmu realizowane będą w wybrane przez Producenta filmu dni na przestrzeni pomiędzy15 czerwca a 
15 lipca 2014 w jednym z następujących miejsc: zamek Chojnik, Cieplice, Staniszów, Pałac Lenno, Czernica, Łomnica, 
Karpniki, Bukowiec, Chełmsko Śląskie, Paczków, Ściegny, Wojanów, Siedlęcin, Góry Izerskie. 
 

6. Wyłonieni w Castingu statyści za swoją pracę podczas realizacji filmu otrzymają wynagrodzenie zgodnie z cennikiem  
i zasadami współpracy określonymi przez Producenta filmu „Dolina Pałaców i Ogrodów”. 

 
7. Uczestnik Castingu wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie przez Organizatora z jego wizerunku oraz artystycznego 

wykonania zarejestrowanego podczas Castingu na materiale foto, audio i wideo, w tym na wielokrotne, nieodpłatne 
publikowanie wraz z imieniem i nazwiskiem w materiałach promocyjnych związanych z Castingiem, Organizatorem  
i produkcją filmu oraz rozpowszechnianie poprzez publiczne udostępnianie w szczególności w Internecie, prasie, radiu  
i telewizji.  

 
8. 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. 

 
9. 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 na portalu www.okis.pl. 

 
10. Tekst regulaminu dostępny jest przez cały czas trwania Castingu na stronie internetowej Castingu na portalu  www.okis.pl.  

 
11. Spory odnoszące się do i wynikające z Castingu będą rozwiązywane przez Organizatora. Wszelkie decyzje Organizatora 

będą wiążące i ostateczne. 
 
 

 
Wrocław, 1 kwietnia 2014 r. 
 


