OGÓLNOPOLSKI CASTING DO MUSICALU
„RODZINA ADDAMSÓW”
9 kwietnia 2018, godzina 10.00 w siedzibie Teatru
Muzycznego przy ulicy Niezłomnych 1e w Poznaniu

Kandydat nr:
(numer nadany zostanie w
punkcie rejestracyjnym)

Imię i nazwisko:
Data urodzenia:
Adres zamieszkania:
Telefon kontaktowy (najlepiej
komórkowy):
E-mail:
Wzrost / waga:

Przygotowanie muzyczne
(szkoła muzyczna, ognisko
muzyczne itp.):

Typ tańca jaki uprawiam (np.
balet, break dance itp.):

Wymień swoje dotychczasowe
doświadczenia / osiągnięcia w
dziedzinie wokalu, tańca i
teatru?
Jaką rolę chciałbym/
chciałabym zagrać w
musicalu
„Rodzinna
Addamsów”?
Czy akceptuję dowolną rolę w
musicalu „Rodzinna Addamsów”?
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji,
zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie Danych Osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883.

--------------------------------------------------------miejscowość, data

-----------------------------------------------podpis

UWAGA! Organizatorzy nie zwracają kosztów dojazdu na casting oraz noclegu!

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
ORAZ NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

Ja………………………………………………………………………………..…………………………,
/imię i nazwisko/
Nr PESEL: ………………………….
zamieszkały/a………………………………………………………………………………………………………………
………….……………………………………………………………………………………,
/dokładny adres zamieszkania lub pobytu/
w związku z udziałem w castingu do musicalu „Rodzina Addamsów”, realizowanym przez Teatr Muzyczny w
Poznaniu, ul. Niezłomnych 1e, 61-894 Poznań, NIP 778-01-73-262, wyrażam zgodę na:
1) rejestrowanie i przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu
rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie Danych Osobowych Dz. U. Nr 133 poz.
883.
2) nieodpłatne wykorzystanie, pokazywanie i publikowanie mojego wizerunku, portretu, nazwiska, głosu
w dowolnym formacie i we wszystkich mediach dla celów związanych z informacją, rekrutacją i
promocją musicalu „Rodzina Addamsów” bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania.
Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas
rejestracji i castingu lub przekazane przeze mnie mogą zostać umieszczone na stronie internetowej i
fanpage’u Teatru Muzycznego w Poznaniu oraz w mediach, w szczególności prasie, radiu, telewizji
i na stronach internetowych, oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych Teatru Muzycznego w
Poznaniu.

………………………………………..

/ Miejscowość i data /

………………………………………..

/ Podpis uczestnika /

