ZASADY CASTINGU „Erasmus+ Career based learning”

§1
Organizator Castingu
1. Niniejszy dokument (dalej „Dokument”) określa warunki przeprowadzenia wyboru
uczestników (dalej „Uczestnik”) programu Erasmus+ Career based learning (dalej
„Casting” i „Program”), odbywającego się w ramach wymiany międzynarodowej
współfinansowanej ze środków UE.
2. Organizatorem Castingu jest Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wolsztynie
(dalej„Organizator”).
§2
Postanowienia ogólne
1. Casting będzie prowadzony w ramach i w związku z Programem.
2.Celem Castingu jest wyłonienie Uczestników, którzy wezmą udział w działaniach
związanych z realizacją Programu.
3.Niniejszy Dokument dotyczy wyłącznie etapuwyboru Uczestników. Sam udział w
Programie zostanie określony w umowie uczestnictwa zawartej odrębnie pomiędzy danym
Uczestnikiem a Organizatorem.
4.Udział w Programie polegać będzie na:
- uczestniczeniu w wymianie zagranicznej,
- braniu udziału w przedsięwzięciach związanych z realizacją Programu,
5.Osoby wybrane przez Organizatora do Programu (Uczestnicy) zobowiązane są do:
- dostarczenia niezbędnych dokumentów wskazanych przez Organizatora do 25 października
2017r. ,
- posiadania dokumentów pozwalających z poruszanie się w ramach granic Unii Europejskiej
i po za nią, ważnych w czasie trwania Programu (2017-2018),
- udostępnienia miejsca noclegowego dla uczestnika z innego kraju na czas jego pobytu w
Polsce,
6.W ramach udziału w Programie Uczestnik zobowiązuje się przenieść na Organizatora
pełne autorskie prawa majątkowe do swojego wizerunku utrwalonego w Programie oraz
ewentualnego artystycznego wykonania utrwalonego wProgramie,bez ograniczeń czasowych
ani terytorialnych. Przeniesienie dotyczyć będzie również wykorzystania dla celów promocji i
reklamy Programu, Organizatora.
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7. Z tytułu uczestnictwa w Castingu i w Programie Uczestnik nie ma prawa do
żadnego wynagrodzenia.
8.Przystąpienie do Castingu jest dobrowolne i jest jednoznaczne z zaakceptowaniem
niniejszego Dokument w całości.
§3
Uczestnicy Castingu
1.Uczestnikami Castingu mogą być tylko osoby, które:
a)są uczniami Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wolsztynie,
b) do 25 pazdziernika 2017r. przedstawią w ramach pracy castingowej plakat i logo
promujący Program,
- plakat w formacie A4,
- wykonany dowolną techniką,
- zawierający wskazane informacje: ERASMUS plus: Career based learning.
Uczenie się pod kątem przyszłej kariery.
c)zapoznały się szczegółowo z Dokumentem i akceptują ten Dokument,
d) dnia 25 października przedstawią na Castingu pisemną zgodę opiekuna prawnego na udział
w Programie (sala 26 – prof. Piotr Korbas),
§4
Postanowienia końcowe
e) dnia 25 października o godzinie 13:40 w Sali 26 przystąpią do testu sprawdzającego
poziom znajomości języka angielskiego,
2.Organizator dokona wyboru Uczestników na podstawie oceny jury w składzie (zespół
koordynujący Program) na podstawie następujących kryteriów:
- czy Uczestnik pozostaje uczniem Organizatora przez okres trwania Programu,
- poziom znajomości języka angielskiego,
- dostarczenie zgody opiekuna prawnego Uczestnika,
- dostarczenie i ocena plakatu promującego Program,
- oceny sytuacji rodzinnej i szkolnej Uczestnika.

1. Administratorem danych uczestników castingu jest Organizator. Dane te będą
wykorzystywane zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celu przeprowadzenia
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Castingu i Programu. Dane uczestników będą również przetwarzane na zlecenie
Organizatora przez podmioty współpracujące przy organizacji Castingu i Programu.
Uczestnicy mają prawo dostępu do treści i do poprawiania swoich danych
osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże Uczestnicy
przyjmują do wiadomości, że brak ich udostępnienia może uniemożliwić udział
wCastingu.

2.Uczestnicy przystępujący do udziału w Castingu wyrażają zgodę na powyższe
warunki przetwarzania danych osobowych.
3.Organizatorowi przysługuje prawo przerwania, zawieszenia lub zmiany terminu
przeprowadzenia Castingu z ważnych powodów.
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