
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO CASTINGU DO GRUPY TEATRALNEJ „NOVI”
Należy wypełnić wszystkie wymagane (zaznaczone gwiazdką) pola formularza. Do formularza należy dołączyć 2 zdjęcia (mogą być 
amatorskie). Jedno zdjęcie typu portretowego i jedno zdjęcie całej sylwetki. Wypełniony formularz wraz z załączonymi zdjęciami należy 
przesłać na adres e-mail: casting@okis.pl najpóźniej do 20.01.2014 do godz. 23:59.
Rejestrację on-line można uznanć za dokonaną po otrzymaniu zwrotnej wiadomości e-mail z zaproszeniem na casting wraz z podaniem 
godziny przesłuchania. Wiadomość zostanie przesłana w najpóźniej w czasie 3 dni roboczych po rejestracji on-line.

   1  DANE OSOBOWE

   2 CHARAKTERYSTYKA

3 WSPÓŁPRACA

4 OŚWIADCZENIE

NAZWISKO                                                                                      IMIĘ

ADRES ZAMIESZKANIA

ADRES KORESPONDENCYJNY
(jeśli inny niż zamieszkania)

DATA URODZENIA

TELEFON KONTAKTOWY                                                              E-MAIL

  

SZKOŁA LUB / I ZAWÓD

UMIEJĘTNOŚCI ARTYSTYCZNE

DOŚWIADCZENIE SCENICZNE
(NIE / TAK, JAKIE?)

JESTEM ZAINTERESOWANY/A WYŁĄCZNIE CASTINGIEM DO GRUPY TEATRALNEJ „NOVI”. 
PROSZĘ O USUNIĘCIE MOICH DANYCH OSOBOWYCH Z BAZY ORGANIZATORA PO 
ZAKOŃCZENIU CASTINGU.

JESTEM ZAINTERESOWANY/A CASTINGIEM DO GRUPY TEATRALNEJ „NOVI” ORAZ PRZY 
PRZYSZŁYCH PRZEDSIĘWZIĘCIACH ARTYSTYCZNYCH (TEATRALNYCH, WOKALNYCH, 
FILMOWYCH, ITP.) OKIS. PROSZĘ O DODANIE MOICH DANYCH OSOBOWYCH DO BAZY OKIS.

Proszę wybrać jedną z poniższych opcji.

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Castingu 
i w pełni akceptuję jego postanowienia. Wysyłając niniejszą
kartę zgłoszeniową swoje dane osobowe przekazuję 
Organizatorowi dobrowolnie na czas i w zakresie wybranym 
przeze mnie w pkt 3 formularza zgłoszeniowego. 

                                                                                                        czytelny podpis zgłaszającego
                                                                                                        (do złożenia podczas castingu)

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO CASTINGU DO GRUPY TEATRALNEJ „NOVI”
Należy wypełnić wszystkie wymagane (zaznaczone gwiazdką) pola formularza. Do formularza należy dołączyć 2 zdjęcia (mogą być
amatorskie). Jedno zdjęcie typu portretowego i jedno zdjęcie całej sylwetki. Wypełniony formularz wraz z załączonymi zdjęciami należy
przesłać na adres e-mail: casting@okis.pl najpóźniej do 23.01.2014 do godz. 23:59.
Rejestrację on-line można uznanć za dokonaną po otrzymaniu zwrotnej wiadomości e-mail z zaproszeniem na casting wraz z podaniem
godziny przesłuchania. Wiadomość zostanie przesłana w najpóźniej w czasie 3 dni roboczych po rejestracji on-line.
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