Положення про правила кастингу “Хочеш втрьох?”

1. Основні положення
Кастинг «Хочеш втрьох?» проводиться серед жінок у віці з 18 до 28 років, метою якого є
визначення третьої учасниці музичного гурту «Nikita».
2. Організатори кастингу
Організатором Кастингу «Хочеш втрьох » (надалі ‐ Кастинг) є ТОВ “Мама Мьюзік”,
Адреса Організатора: 01034, м. Київ, вул. Володимирська, 47, оф.7
Тел/факс: +38 044 234 94 34
e‐mail: info@mamamusic.ua; сайт: www.mamamusic.ua
3. Участь у Кастингу:
 У Кастингу мають право приймати участь жінки у віці від 18 до 28 років
 Вимоги до зросту – від 168 до 172 см
 Обов’яковою умовою є вміння співати
Для участі у Кастингу необхідно надіслати в період з 12.01.2012 по 25.02.2012 на
електронну адресу nikita@maximonline.com.ua не менше 5 фотографій: портрет та фото у
повний зріст у купальнику або в білизні, а також відеофайл або посилання на youtube з
викладеним відео під назвою «MAXIM Nikita кастинг» на якому учасниця співає одну з
пісень гурту «NikitA».
4. Порядок проведення Кастингу та його тривалість
 Прийом заявок на участь у Кастингу проводиться з 12 січня 2012 року до 25 лютого
2012 року. Інформацію щодо кастингу, фото та відео учасниць буде розміщено на
офіційному профілі музичного гурту «NikitA» у соціальній мережі Facebook
(www.facebook.com/nikita.official), та офіційному профілі журналу MAXIM
http://www.facebook.com/Maxim.Ukraine.
 Кастинг проводиться шляхом відбору учасниць, що надіслали фотографії та відео
на електронну адресу nikita@maximonline.com.ua з 12.01.2012‐25.02.2012.
Фотографії
та
відео
будуть
розміщені
на
офіційніх
сторінках
http://www.facebook.com/Maxim.Ukraine та www.facebook.com/nikita.official
 10 кращих претенденток на участь у гурті «NikitA» , будуть обрані журі в період з
25.02.2012 до 01.03.2012, до складу якого увійдуть представники обох сторін а
саме:
 Юрій Нікітін (Директор ТОВ “Мама Мьюзік”)
 Рибік (шеф‐редактор журналу MAXIM)
 Сергій Мірошниченко (генеральний директор видавничого дому «Хьорст Шкульов
Україна»)
Рішення журі оформлюється протоколом. Протокол підписується усіма членами журі.
Фінальне рішення щодо відбору претенденток приймає ТОВ “Мама Мьюзік”
 Фото 10 претенденток будуть опубліковані у квітневому номері журналу MAXIM
(вихід з друку 15‐20 березня 2012 року).

 15‐20.04.2012 – вихід з друку травневого номеру журналу MAXIM с оновленим
складом гурту «NikitA» на обкладинці та фотосесією всередині журналу.
5. Надання інформації
5.1.
Організатор Кастингу гарантує, що під час збору і подальшого використання
отриманої інформації, він буде дотримуватися всіх положень чинного
законодавства України щодо захисту особистої інформації, а також застосовувати
всі доцільні запобіжні заходи стосовно зібраної інформації і надавати її лише тим,
хто має на це достатні законні підстави та у порядку, що визначений чинним
законодавством України.
5.2.
Учасник, надсилаючи свої дані згідно п.4 цього Положення, цим надає
Організатору право та згоду на включення персональних даних Учасника до бази
персональних даних Організатора, з правом передачі їх третім особам в рамках
проведення Конкурсу, а також з метою виконання вимог діючого законодавства
України. Організатор гарантує дотримання прав фізичних осіб, персональні дані
яких будуть отримані Організатором у зв`язку із Конкурсом, відповідно до Закону
України «Про захист персональних даних».
5.3.
Приймаючи участь у Кастингу, кожен Учасник Кастингу тим самим
підтверджує свою згоду та право Організатора на використання наданої інформації,
фото та/або відеоматеріалів Учасника з маркетинговою та/або будь‐якою іншою
метою, способами, що не суперечать чинному законодавству України (у т.ч. шляхом
передачі третім особам), зокрема, на безкоштовне використання його імені,
прізвища, фотографії, відео, інтерв'ю або інших матеріалів про нього з рекламною
метою в рамках Кастингу, у тому числі право опублікування його імені, фотографій,
відео у засобах масової інформації, будь‐яких друкованих та/або Інтернет
виданнях, аудіо‐ та відеоматеріалах, інтерв'ю зі ЗМІ, без обмеження по території і
терміну такого використання, і таке використання не компенсується (не
оплачується) Організатором Кастингу або третіми особами. Надання такої згоди
також розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України.
5.4.
Також, приймаючи участь у Кастингу, Учасник дає згоду на отримання на
його телефон та адресу новин та інших інформаційних повідомлень від
Організатора в майбутньому.
6. Головне заохочення Кастингу
6.1.
Вступ до музичного гурту «Nikita» у якості третьої учасниці
7. Умови одержання заохочення
7.1.
Учасник, що має право на отримання головного заохочення, буде
визначений наступним чином:
Журі обере одну переможицю, яка на їх думку буде найбільш відповідати образу
учасниці групи «NikitA» з 10 претенденток на перемогу, що будуть визначатися серед
усіх учасників, що виконали умови участі, що зазначені у П.3 даного Положення про
правила кастингу “Хочеш втрьох?”.
8. Інші умови
8.1.
Організатор не несе відповідальності за достовірність наданої Учасниками
кастингу персональної контактної інформації. Якщо Учасник Кастингу, який
визначений таким, що має право на отримання Заохочення, з будь‐яких причин, що

не залежать від Організатора Кастингу (в т.ч. якщо номер телефону або інша
контактна інформація про Учасника була змінена або була вказана невірно та/або
нерозбірливо та інш.) не має можливості отримати Заохочення, такий Учасник
Кастингу не має права на отримання жодних додаткових заохочень, компенсацій
або інших виплат від Організатора Кастингу.
8.2.
Заохочення не має грошового еквіваленту.
8.3.
Організатор Кастингу не несе відповідальності за роботу операторів зв’язку,
будь‐які помилки операторів зв’язку, внаслідок яких повідомлення Учасників не
надійшли, надійшли із запізненням, були загублені або пошкоджені; в тому числі
внаслідок яких Учасники Кастингу не були повідомлені або були несвоєчасно
повідомлені про право на отримання Заохочення.
8.4.
Витрати Учасника, пов`язані із участю в Кастингу (проїзд, проживання тощо),
оплачуються Учасниками самостійно.
8.5.
Всі Учасники Кастингу, беручи в ньому участь, погоджуються з цими
Правилами та зобов’язуються дотримуватись і виконувати їх.
8.6.
У випадку виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення
цих Правил, і/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення
приймається Організатором Кастингу відповідно до вимог чинного законодавства
України. При цьому рішення Організатора Кастингу є остаточним і не підлягає
оскарженню.
8.7.
Усі результати Кастингу остаточні й оскарженню не підлягають.
8.8.
Направлення Учасником персональних даних, фото та/або відео на адресу
nikita@maximonline.com.ua у період з 12.01.2012‐25.02.2012 означає факт
ознайомлення Учасника з Правилами Кастингу та повного розуміння і безумовної
згоди Учасника з даними Правилами Кастингу. Порушення Учасником Кастингу цих
Правил або відмова Учасника Кастингу від належного виконання цих Правил (в т.ч.
механізму, порядку та строків проведення Кастингу та/або отримання Заохочення)
вважається відмовою Учасника від участі в Кастингу та отримання Заохоченя, при
цьому така особа не має права на одержання від Організатора Кастингу будь‐якої
компенсації.
8.9.
Організатор/Замовник залишає за собою право вносити зміни в дані
Правила з обов’язковим їх розміщенням на офіційному профілі музичного гурту
NikitA у соціальній мережі Facebook (www.facebook.com/nikita.official).
8.10.
Організатор залишає за собою право частково або повністю зупинити або
відмінити Кастинг (за наявності об`єктивних підстав), опублікувавши інформацію
про це на офіційному профілі музичного гурту NikitA у соціальній мережі Facebook
(www.facebook.com/nikita.official).

