
Załącznik nr 5 
 

Regulamin castingu na Modelkę/Modela podczas eventu modowego w Galerii Handlowej Cuprum 

Arena w dniach: 2 i 6-8 października 2016 roku. 

 

§ 1 Przedmiot Castingu 
 
Uczestniczkami castingu mogą być kobiety i mężczyźni od 16 roku życia. Modelki i Modele 
zostaną wyłonieni na drodze castingu. 
 
§ 2 Organizator 
Organizatorem Castingu jest About Art Sp.z.o.o z siedzibą na ul. Langiewicza 4/6 61-502 Poznań i 
Agencją Claris Models reprezentowana przez Katarzynę Jarzemską. Miejscem castingu i eventu 
jest Galeria Handlowa Cuprum Arena, ul. gen. Władysława Sikorskiego 20, 59-339 Lubin 
 
§ 3 Czas trwania Castingu 
Casting odbywa się w dniu 2 października 2016 w godzinach 12.00-18.00. 
 
§ 4 Jury 
 
1. Jury dokonuje wyboru zwykłą większością głosów. Decyzje Jury są ostateczne i nie przysługuje 
od nich odwołanie. 
2. Jury dokonuje wyboru bez względu na ilość obecnych osób zaproszonych do jej składu. 
Organizatorzy mogą zmienić zasady powołania do składu Jury. 
3. Jury w składzie: 
Marzena Lampasiak, Katarzyna Jarzemska, Pete Wyszyński 
 
§ 5 Etapy i miejsce przebiegu Castingu 
 
I. Miejscem castingu jest Atrium w Cuprum Arena. Wybieranych jest około 10 finalistów plus kilka 
osób rezerwowych (około 10) – 5 modelek i 5 modeli. 
 
II. Laureaci castingu wybrani przez Jury podczas castingu zobowiązują się do wzięcia udziału w 
dwudniowych warsztatach teoretycznych i praktycznych organizowanych przez Agencję Modelek 
Claris i About Art Sp.z.o.o o tematyce podstaw modelingu, kreowania wizerunku, nauki chodzenia 
tj: 
dnia 06.10.2016 r – w godzinach 17.00-20.00 
dnia 07.10.2016 r. - w godzinach 17.00-20.00 
 
III. Finaliści wyłonieni z Castingu zobowiązują się do wzięcia udziału w Finale dnia 08.10.2016 r tj 
niedziela czyli Pokazie Mody organizowanym w Cuprum Arena (3 wejścia na scenę) w godzinach i 
dyspozycji tego dnia od godziny 8.00. Finaliści wystąpią w 3 odsłonach: stylizacjach casual, sport i 
elegant wraz z profesjonalnym makijażem i fruzurą. 
 
6. Finał 
Oznacza wybór 10 laureatów, którzy w nagrodę wezmą udział w profesjonalnym pokazie mody 
wraz z 6 Finalistami programu Top Model. 
Finaliści wyłonieni z Castingu zobowiązują się do wzięcia udziału w Finale dnia 08.10.2016 r tj 
sobota czyli Pokazie Mody organizowanym w Cuprum Arena (3 wejścia na scenę) w godzinach i 
dyspozycji tego dnia od godziny 8.00. Przy współpracy CLARIS MM. 
 
§ 6 Zasady przystąpienia do Castingu 
1. Wybór Laureatów spośród osób, które zaprezentowały się jury w trakcie trwania Castingu. 
Finaliści zostaną wyłonieni po decyzjach jury dnia 03.10.2016 r. 
2. Finaliści otrzymają po 3 zdjęcia do profesjonalnego portfolio. 
3. Rodzice osób niepełnoletnich muszą przed przystąpieniem do Castingu wyrazić pisemną zgodę 
na udział w Castingu (także na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku Kandydatów na potrzeby 



promocyjne oraz na przetwarzanie danych osobowych w związku z Castingiem). 
4. Wzięcie udziału w Castingu jest jednoznaczne z akceptacją warunków zawartych 
w niniejszym Regulaminie 
 
5. Szczegółowe informacje dotyczące Castingu (tj. regulamin castingowy) zostaną 
zamieszczone na stronie internetowej www.cuprum-arena.pl 
 


