Regulamin Programu Mentorskiego
Chimes x Music Managers Forum Polska
§ 1
Informacje ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji, uczestnictwa i przebiegu Programu
Mentorskiego dla managerów organizowanym przez Agencję Chimes, ul. Kaliska 16/30,
02-316 Warszawa KRS: 0000641207, Regon: 365607535, Nip: 7010621492, zwanym
dalej “Wykonawcą”
2. Wykonawca jest organizatorem Programu Mentorskiego o nazwie “Program Mentorski
dla managerów” w przedziale czasowym od 5.10.2017 do 31.12.2017.
3. W celu realizacji programu organizator podjął współpracę z Ministerstwem Kultury i
Dziedzictwa Narodowego.
4. Uczestnikiem (Mentee) jest osoba, która zawarła umowę z wykonawcą wypełniając
formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie i pomyślnie przeszła rekrutację.
5. Program odbywa się w zakresie i terminach opisanych na stronie:
www.chimes.pl/program-mentorski
§2
Cele programu mentorskiego
1. Program służy trzem głównym celom:
a. “Importowaniu” know-how, wiedzy i międzynarodowych dobrych praktyk
wspierających potencjał i rozwój managerów muzycznych, żeby stali się silnymi
partnerami na skalę światową.
b. Budowaniu trwałych sieci polskich i międzynarodowych kontaktów w branży
muzycznej, które umożliwiają dzielenie się wiedzą, doświadczeniem, kontaktami,
itd., co jest niezwykle ważne w sektorze, który ciągle się rozwija razem z nowymi
technologiami i globalizacją.
c. Stworzenie mapy realnej sytuacji dla managerów muzycznych i artystów na
rynku muzycznym w Polsce, żeby móc się dowiedzieć czego brakuje, co można
poprawić i jak kontynuować takie programy w przyszłości.
§ 3
Zgłoszenie uczestnictwa w programie
1. Warunkiem przystąpienia do programu jest wypełnienie formularza znajdującego się na
stronie oraz spełnienie następujących kryteriów:
a) staż pracy jako manager: przynajmniej 1 rok
            b) chęć rozwoju i poszerzenia swojej wiedzy na temat pracy w sektorze kreatywnym
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2. Aplikujący wypełniając i przesyłając formularz zgłoszeniowy do uczestnictwa w
Programie poprzez zaznaczenie pola "Akceptuję Regulamin zgłoszenia do Programu
Mentorskiego i przyjmuję do wiadomości, że w przypadku rezygnacji z Programu ma
zastosowanie zapis §4 pkt 1 niniejszego Regulaminu.”
3. Następnie, po wypełnieniu formularza odbędzie się rozmowa kwalifikacyjna za
pośrednictwem Skype z losowo wybranymi członkami Jury programu.
4. Jury będzie składało się z trzech osób: jeden manager z Polski, jeden advisor z
zagranicy, jedna osoba z instytucji publicznej z Polski zajmująca się eksportem muzyki.
§4
Rezygnacja z uczestnictwa w programie
1. Po wypełnieniu formularza, aplikujący może zrezygnować z uczestnictwa w programie
najpóźniej w dniu podania mu daty rozmowy kwalifikacyjnej.
§5
Zasady uczestnictwa w programie
1. Każda osoba może przesłać wyłącznie jeden formularz zgłoszeniowy w jednej edycji
Programu.
2. Po
zakończeniu
wszystkich
rozmów
kwalifikacyjnych,
lista
uczestników
zakwalifikowanych do programu zostanie ogłoszona na stronie oraz wysłana mailem do
uczestników.
3. Uczestnik przystępując do programu, zobowiązuje się do wzięcia udziału w każdym jego
etapie.
4. Uczestnik musi być dostępny w datach podanych w §6.
5. Program będzie się składał z 8 Mentees i 8 Mentorów.
6. Po zakończeniu naboru, uczestnicy Programu zostaną zgrupowani w pary Mentee i
Mentor. Obie zainteresowane strony zostaną poinformowane o przyporządkowaniu
drogą mailową.
7. Następnie, koordynator projektu ustala logistykę dla każdego uczestnika, ustala daty
spotkań Skypowych z mentorem, szczegóły podróży itp.
8. Co do zasady jednemu Mentorowi przypada jeden Mentee, ale dopuszcza się również
przypisanie większej liczby Mentee do jednego Mentora.
9. Każdy zgłaszający się do Programu zobligowany jest do zapoznania się z treścią
niniejszego Regulaminu. Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z całkowitą akceptacją
jego warunków.
10. Wszystkie bieżące informacje dla uczestników Programu będą przesyłane mailowo.
11. Udział w programie jest nieodpłatny.
12. Uczestnikom (mentees) nie przysługują żadne roszczenia majątkowe wobec
organizatora z tytułu udziału w programie.
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 §6
Przebieg programu mentorskiego
1.  24.10.2017 -  warsztat networkingowy w Warszawie
2.  Listopad - 4 spotkania przez Skype
3. 1 grudnia 2017 - spotkanie networkingowe i seminarium w Warszawie
 § 7
Nadzór nad programem
1. Pełen nadzór nad przebiegiem programu sprawuje Agencja Chimes, która gwarantuje
rzetelne, zgodne z prawem i etyczne przeprowadzenie Programu.
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