PASII PENTRU INREGISTRAREA MINORILOR in platforma de casting & talente
TheCastList.com
Pentru participarea la castinguri si joburi a minorilor, cat si inregistrarea acestora in
platforma de casting si promovare a talentelor The Cast List, este nevoie de acordul
reprezentantului legal al minorului (de regula parintele), mai exact semnarea unor
documente prin care acesta isi da acordul in ceea ce priveste existenta profilul de talent
al minorului pe platforma The Cast List.
= > Pas 1: Acorduri/Documente semnate
1.1 Va rugam frumos sa accesați acest link pentru a vedea și descărca documentele
în calculatorul/telefonul dvs.;
1. 2 Completati documentele cu datele dvs./reprezentatul legal al minorului și data
curentă si semnați-le.
1.3 Transmiteți documentele semnate atașate pe adresa de
email: contact@thecastlist.com. Odata cu transmiterea lor precizati si data de nastere
a minorului.
= > Pas 2: Creare profil minor
Dupa transmiterea documentelor minorul poate fi inregistrat pe platforma The Cast List,
astfel:
- Aici Inregistrare (click).
Atentie! Platforma nu permite inregistrarea celor sub 18 ani, de aceea la data nasterii
treceti data dvs (NU a minorului), pentru a putea continua procesul de inregistrare, iar
la campul "About me" rog mentionati data de nastere a minorului.
Noi, la verificarea si aprobarea profilului, care se intampla numai daca avem primite pe
email documentele mai sus mentionate semnate de dvs., vom trece data de nastere
corecta a minorului ( o luam de la campul "About me" si o trecem in campul " Data
nasterii”, inlocuind astfel data dvs de nastere cu cea a minorului).
= > Pas 3: Aplicati la casting:
Aplicati la Casting cu profilul creat (adica logati cu datele de pe contul/profilul nou creat).
Urmariti aici castingurile si cand apare ceva la care se incadreaza, aplicati: CASTING
CALLS.
NOTA:
Daca dumneavoastra deja aveti un cont pe platforma, va rugam frumos sa folositi
un alt numar de telefon si o alta adresa de email (eventual cele ale tatalui sau creati
unele special pentru minor) pentru a crea contul minorului/copilului!
Nu se poate (in acest moment) ca o adresa de email si un numar de telefon sa fie folosite
pentru 2 conturi, deoarece sunt elementele unice de identificare cont, de aceea, va
rugam frumos, folositi altele pentru cont minor, diferite de cele de pe contul
dumneavoastra (daca aveti).
In cazul in care inregistrati mai multi copii/minori, pentru fiecare copil/minor va rugam sa
folositi o alta adresa de email si un alt nr de telefon.
In viitor va fi posibil ca un cont de parinte/reprezentant legal sa poata administra mai
multe conturi de copii/minori, dar momentan nu este posibil, de aceea, va rugam
respectai pasii si procedura decrise mai sus.
Multumim frumos pentru intelegere!
Succes! 🍀 🍀 🍀

