Inspired Selection
ÁSZF - Általános Szerződési Feltételek

I. Bevezető
1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF, vagy Általános
Szerződési Feltételek) tartalmazzák a Kamelkior Kft. (székhely: 8983 Nagylengyel,
Bányász u. 8., Cg.: 20-09-072278, a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett
www.inspiredselection.hu URL alatt elérhető weboldalon (a továbbiakban: Weboldal),
továbbá az ÁSZF szerinti online felületeken, az ÁSZF szerint nyújtható szolgáltatások (a
szolgáltatások összessége a továbbiakban: Szolgáltatás) nyújtására és igénybevételére
vonatkozó jogokat és kötelezettségeket.
2. A Szolgáltató által üzemeltetett Weboldal azzal céllal jött létre, hogy a magyar
zenészeket (továbbiakban Felhasználó) stílusoktól függetlenül katalógusba rendezze, és
tapasztalataikat, kvalitásaikat és különböző hangszertudásukat rögzítse és adatbázisban
kezelje. A Weboldalon történő regisztráció során megadott információk összessége
olyan tapasztalati pontokat eredményez, mely alapján a regisztrált zenészek különböző
személyre szabott zenei munka ajánlatokat kapnak.
3. A regisztráció nem biztosíték arra, hogy a regisztrált zenészek munkalehetőségekhez
jutnak, tehát a Szolgáltató nem garantálja, hogy egyszeri vagy folyamatos
munkalehetőségeket kínál. Célkitűzésük, hogy a vidéki vagy Kárpát-medencében élő
professzionális zenészek hasonló esélyekkel kapjanak munkalehetőségeket, mint a
fővárosi művészek. Munkakapcsolataikat itthon és külföldön is építik, hogy egyre több
minőségi munkalehetőséget, koncertet, stúdiófelvételt tudjanak kínálni regisztrált
zenészeinek.

II. Működési szabályzat
4. A weboldalon meghirdetett munkákra történő jelentkezés előszerződésnek minősül,
melynek feltételeit a Szolgáltató az alábbiakban rögzíti.
5. Ha Felhasználó jelentkezik egy meghirdetett munka lehetőségre, akkor vállalja, hogy
megjelenik a felvételen és tudásának megfelelően az előre felkínált díjazásért dolgozik.
6. Stúdió felvételek esetében Felhasználóval minden esetben a munka megkezdése előtt
Szolgáltató vagy Szolgáltató szerződött partnere nyomtatott, egy oldalas szerződést ír
alá.
7. Stúdió felvétel esetén a Szolgáltató a munka elvégzése napján teljesítési igazolást állít
ki, melyet a felhasználói profilban rögzít. Felhasználó ezután állíthatja ki a szerződésnek
megfelelő számlát. Ha az adott munka több napos stúdiófelvételt igényel, akkor a
Szolgáltató a szerződésben szereplő utolsó stúdió napon állítja ki a teljesítési igazolást.

8. Felhasználó elfogadja, hogy casting videóit az oldalon feltűntetett szakmai zsűri értékeli
és az alábbi szempontok alapján végez szakmai felméréseket.
Klasszikus zenei előadókesetében:
Blattolási képesség, intonáció, takt jel követés, stúdió gyakorlat, ritmikai pontosság,
zeneiség - a helyszíni stúdió gyakorlati próbajáték felvétele vagy az aktuális munkán való
részvétele alapján.
Könnyű-, világ- és népzenei előadók esetében:
Hangszerkészség, intonáció, ritmikai pontosság, zeneiség, kottaolvasási szint- az előre
kigyakorolt max. 3 perces darabrészlet elemzése alapján.

III. Kizárás és korlátozás
9.

A Weboldalon való jelenlét és a regisztráció aktiválásának alapfeltétele, hogy a
Felhasználó valós adatokat közöljön. A hamis adatokat megadó felhasználók kizárásra
kerülhetnek. A Weboldalon való jelenlét és a regisztráció aktiválásának alapfeltétele,
hogy az adatlapon megadott szerződéses adatok megfeleljenek a valóságnak.

10. Ha a Felhasználó a Weboldalon keresztül jelentkezik egy stúdió munkára és valamilyen
formában (email, rendszeren belüli üzenetváltás, telefonhívás, sms) nem jelzi minimum
48 órával a felvétel előtt, hogy nem tud részt venni a felvételen, akkor figyelmeztetést
kap és az adatlapja letiltásra kerülhet.
11. Ha a Felhasználó a Weboldalon keresztül jelentkezik egy stúdió munkára, de előzetes
értesítés ellenére nem jelenik meg a felvételen, az adatlapja letiltásra kerülhet.
12. Ha a Felhasználó a Weboldalon keresztül jelentkezik egy stúdió munkára, de késik az
előre egyeztetett stúdiófelvételről akkor figyelmeztetést kap és az adatlapja letiltásra
kerülhet.
13. Ha a Felhasználó nem a legjobb tudásának megfelelően, ittasan, drog hatása alatt,
vagy kialvatlanul, koncentrációs képességének hiányában jelenik meg a munkán,
továbbá viselkedésével hátráltatja a stúdiófelvételt, akkor figyelmeztetést kap, továbbá
az adatlapja letiltásra kerülhet. Az eset súlyosságától függően a Szolgáltató dönthet az
azonnali kizárás mellett is..
14. A teljesített munka alapfeltétele, hogy a zenészek karbantartott minőségi hangszerrel
jelenjenek meg a felvételeken.

IV. Záró rendelkezések, az ÁSZF közlése és hatálya

15. A jelen Általános Szerződési Feltételek 2018.02.01-től visszavonásig, illetve a
módosítások hatályba lépéséig maradnak érvényben. Az ÁSZF-ben és az egyedi
szerződésekben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok az irányadóak.
16. A Szolgáltató - a jogszabályi keretek között - fenntartja az ÁSZF és az abban hivatkozott
dokumentumok egyoldalú módosításának jogát, amelyet a Felhasználóo kifejezetten
elfogad. Az ÁSZF és/vagy a hivatkozott dokumentumok módosítását a Szolgáltató a
módosulás hatálybalépését megelőzően legalább 15 nappal korábban nyilvánosságra
hozza a www.inspiredselection.hu weboldalán. Nem minősül az ÁSZF módosításának az,
ha a Szolgáltató az ÁSZF-ben esetlegesen előforduló elütéseket, helyesírási hibákat
korrigál, vagy olyan pontosításokat eszközöl, amelyek az ÁSZF szerint létrejövő
szerződések teljesítésére, annak bármely elemére nincsenek releváns kihatással. Nem
minősül az ÁSZF módosításának az sem, ha a Szolgáltató saját magára vonatkozó adatot
korrigál. Az itt hivatkozottak szerint korrigált ÁSZF közlése, továbbá azon módosított ÁSZF
közlése, amely esetben a jogszabályi változás, hatósági aktus, illetve állásfoglalás, vagy
egyébként jogszabályból folyó kötelezettség teljesítése tette szükségessé a módosítást,
az ÁSZF -ben egyébként irányadó 15 napos határidőnél rövidebb is lehet. A Felhasználó
mindezt kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja.
17. Az ÁSZF-re és az annak alapján létrejövő szerződésekre, illetve kötelmekre a magyar jog
az irányadó. Amennyiben az ÁSZF idegen nyelvű és a magyar változata között
ellentmondás van, úgy a magyar nyelvű változat az irányadó. Az ÁSZF mindenkori
hatályos és teljes szövege az inspiredselection.hu weboldalon közzétételre kerül.
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