
REGULAMIN 
Casting: Zostań Twarzą Cuprum Arena 

 

 

I. Postanowienia ogólne 
1. Organizatorem akcji jest Cuprum Arena Galeria Lubińska Sp. z o.o. Sp. k (dalej: 

Organizator) 
2. Warunki uczestnictwa w akcji (dalej: Casting) określa niniejszy regulamin (dalej: 

Regulamin) 
3. Celem Castingu jest wyłonienie dzieci oraz osób dorosłych, którzy zostaną zaproszeni do 

udziału w sesji zdjęciowej oraz kampanii promującej Cuprum Arena pt.: „Dla Każdego” 
4. Czas trwania Castingu wraz z eliminacjami oraz uczestnictwem w sesji zdjęciowej 

obejmuje okres od dnia 06.06.2017r. do dnia 10.07.2017r. 
 

II. Uczestnicy Castingu 
5. Casting skierowany jest do osób dorosłych oraz dzieci, których opiekunowie prawni 

wyrażą zgodę na ich uczestnictwo. 
6. Warunkiem udziału dziecka w Castingu jest: 

6.1. Czytelne i kompletne wypełnienie formularza zgłoszeniowego przez opiekuna 
prawnego dziecka oraz dołączenie do niego dwóch wyraźnych zdjęć – twarzy oraz 
sylwetki.  

6.2. Wyrażenie zgody przez opiekuna prawnego dziecka na warunki Castingu zawarte 
w Regulaminie. 

6.3. Wyrażenie zgody przez opiekuna prawnego dziecka na przetwarzanie danych 
osobowych opiekuna i dziecka przez Organizatora na potrzeby Castingu; uzyskane 
dane nie będą publikowane ani wykorzystywane w jakikolwiek inny sposób. 

6.4. Wyrażenie zgody przez opiekuna prawnego dziecka, na utrwalenie wizerunku dziecka 
i bezpłatne wykorzystanie go przez Organizatora oraz Galerię na potrzeby Castingu 
i w celach dokumentacyjnych. 

7. Warunkiem udziału osoby dorosłej w Castingu jest: 
7.1. Czytelne i kompletne wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz dołączenie do 

niego dwóch wyraźnych zdjęć. 
7.2. Wyrażenie zgody na warunki Castingu zawarte w Regulaminie. 
7.3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora na 

potrzeby Castingu; uzyskane dane nie będą publikowane ani wykorzystywane 
w jakikolwiek inny sposób. 

7.4. Wyrażenie zgody na utrwalenie wizerunku i bezpłatne wykorzystanie go przez 
Organizatora oraz Galerię na potrzeby Castingu, w celach dokumentacyjnych oraz 
relacyjnych. 

8. Podanie danych wymaganych w formularzu zgłoszeniowym oraz akceptacja Regulaminu 
są konieczne do wzięcia udziału w Castingu.  

9. Wszystkie warunki uczestnictwa w Castingu określa Regulamin - opiekun prawny dziecka 
jak i osoba dorosła powinni przed przystąpieniem do Castingu zapoznać się 



z Regulaminem. Wypełnienie formularza i podpisanie się pod nim oznacza, że zapoznano 
się z treścią Regulaminu, zrozumiano go oraz zaakceptowano w pełni jego warunki. 
 

III. Zasady Castingu 
10. Opiekunowie prawni dzieci oraz osoby dorosłe, które chcą wziąć udział w Castingu 

powinni przesłać formularz wraz ze zdjęciami poprzez Formularz Zgłoszeniowy 
zamieszczony na www.cuprum-arena. w dniach 06-23.06.2017r. 

11. Po spełnieniu ww. warunków wskazanych przez Organizatora, wybrani kandydaci zostaną 
powiadomieni drogą telefoniczną i zaproszeni na spotkanie castingowe w Galerii Cuprum 
Arena. 

12. Podczas spotkania castingowego zostaną ostatecznie wybrane osoby zaproszone do 
wzięcia udziału w sesji zdjęciowej oraz kampanii „dla każdego” promującej Cuprum 
Arena. 

13. Opiekun prawny dziecka i osoby dorosłe mają prawo zrezygnować z brania udziału 
w akcji najpóźniej do dnia 23.06.2017 r.  bez podania przyczyny, nie ma natomiast prawa 
do zrzeczenia się udziału w akcji na rzecz osoby trzeciej. Z tytułu rezygnacji nie 
przysługują jakiekolwiek roszczenia. 
 

IV. Nagrody 
14. Każde osoba wyłoniona w Castingu otrzyma nagrodę w postaci bonu o wartości 100 

złotych do zrealizowania w  Galerii Cuprum Arena. Ważność bonu określa się na dzień 
31.08.2017r.  
 

V. Postanowienia końcowe 
15. Wszelkie spory wynikające z udziału w Castingu będą rozstrzygane przez sąd powszechny. 
16. Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie internetowej 

www.cuprum-arena.pl 
17. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa. 
18. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych jest dobrowolne 

lecz konieczne do udziału w Castingu. Osobom biorącym udział w Castingu przysługuje 
prawo do wglądu do treści ich danych, prawo do ich poprawiania oraz usunięcia, 
z zastrzeżeniem, że usunięcie danych skutkuje pozbawieniem udziału uczestnika w 
Castingu. 

19. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. 


