
 

 

                                               Aleja XX-lecia 32, 96-515 Teresin  
                                               tel. /fax 046 861 38 81 

                                               kulturysci@tok.art.pl 
                                                 NIP: 837-10-11-456, REGON: 750442473 

 
REGULAMIN CASTINGU DO INTERNETOWEJ TELEWIZJI TERESIŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY 

1. Casting ma na celu wyłonić dzieci, które zostaną REPORTERAMI/ PREZENTERAMI nowej 

internetowej telewizji uruchomionej przez Teresiński Ośrodek Kultury. 

2. Cykliczny program, który chcemy stworzyć będzie miał charakter informacyjno-rozrywkowy. 

Emitowany będzie na kanale YouTube oraz na Facebooku. 

3. Praca przy projekcie nie będzie miała charakteru stałego – wymagana będzie względna 

dyspozycyjność i elastyczność. 

4. Poszukujemy dzieci do 10 r.ż. posiadające predyspozycje do pracy przed kamerą  (nie boją się 

występów publicznych oraz filmowania, są rezolutne, wygadane, odważne, mają ciekawe 

pomysły, są dociekliwe, będą miały z tego frajdę). 

5. Pierwszy etap castingu przeprowadzany jest w trybie online.  

6. W ramach pierwszego etapu prosimy o przesłanie krótkiego filmiku (do 1 min.)  

z autoprezentacją dziecka (może opowiedzieć coś o sobie, zademonstrować swój talent, 

pokazać jakie ma zainteresowania lub jaki kanał na YouTube chciałby stworzyć). 

7. Nagrania wraz z wypełnionym oświadczeniem (załącznik do regulaminu, można wypełnić 

elektronicznie, skan z podpisem nie jest wymagany) wysyłamy na adres mailowy 

kasia@tok.art.pl do 5 marca 2021 r. 

8. Dzieci, które zakwalifikują się do drugiego etapu castingu zostaną zaproszone na rozmowę  

i zdjęcia próbne w dniu 10 marca 2021 r. 

9. Listę dzieci zaproszonych do współpracy ogłosimy 12 marca.  

10. Prace nad pierwszym  odcinkiem programu potrwają od 15 do 25 marca w Teresinie. 

Planowana data premiery: 1 kwietnia 2021. 

 
Prosimy o zapoznanie się z załączoną klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych 

osobowych na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r.  
 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO) 

 

1. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Teresińskiego Ośrodka Kultury, z którym można się 

skontaktować w formie 

 pisemnej pod adresem: Aleja XX - lecia 32, 96-515 Teresin, lub 

 elektronicznie pod adresem e-mail: kulturysci@tok.art.pl 

2. W sprawach związanych z danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych 

pod adresem e-mail: ido.gminy@teresin.pl; 

3. Teresiński Ośrodek Kultury (dalej „Organizator”) przetwarza dane osobowe uczestników, opiekunów 

prawnych/rodziców uczestników castingu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne 

do wzięcia udziału w castingu. Konsekwencją niepodania niezbędnych danych będzie brak możliwości 

zakwalifikowana do udziału w castingu.  

4. Odbiorcami danych osobowych mogą być:  

organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów 

władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, 

inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Teresińskim Ośrodkiem Kultury 

przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem Danych Osobowych jest Dyrektor Teresińskiego 

Ośrodka Kultury, 

lokalne media. 

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej. 

6. Dane osobowe będą przetwarzane od chwili ich pozyskania przez czas, jaki jest niezbędny 

do przeprowadzenia Konkursu i jego promocji.  

7. Dane nie są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, zatem prawo do wniesienia 

sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje. 
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CASTING DO TELEWIZJI INTERNETOWEJ  

TERESIŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY  

 

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

 

 
Imię i nazwisko dziecka:.............................................................................................................. 

 

Wiek dziecka: …. Kontakt (mail/ telefon): …………………………………………………… 

 

 

Oświadczam, że: 

 

1. Zapoznałam/-em się z regulaminem castingu i wyrażam zgodę na udział mojego dziecka 

.................................................................. w w/w castingu. 
(imię i nazwisko dziecka) 
 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych mojego dziecka (imię i 

nazwisko, wizerunek) dla celów związanych z przebiegiem castingu. 

 

3. Wyrażam zgodę na udostępnianie wizerunku mojego dziecka rejestrowanego podczas pracy 

przy programie telewizyjnym na kanale YouTube i fanpage'u Organizatora oraz w lokalnych 

mediach. 

 

4. Zapoznałam/-em się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych (załącznik  

do regulaminu). 

 

...................................................................................... 

data i podpis uczestnika/ rodzica/ opiekuna prawnego 

 

 
 


