
Regulamin castingu na Małą Modelkę i Modela 2019 

 

§ 1 Przedmiot Castingu 
Casting  „Zostań małym modelem / modelką Manufaktury” przeznaczony jest dla dzieci pragnących 

wystąpić w pokazie mody w trakcie trwania Manufaktura Fashion Week 2019 

§ 2 Organizator 
Organizatorem Castingu  jest: Freetime  Poland Sp z o.o. z siedzibą w Zgierzu, (kod 95-100), przy ul. 

Gdańskiej 65, NIP: 7321187537 

§ 3 Czas trwania Castingu 
Casting odbywa się w dniu 12.10.2019 r. w godzinach 11-17.00 

§ 4 Jury 
1. Finał Castingu przeprowadza Firma Freetime Poland Sp z o.o. 

2. Jury dokonuje wyboru zwykłą większością głosów. Decyzje Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich 

odwołanie. 

3. Jury dokonuje wyboru bez względu na ilość obecnych osób zaproszonych do jej składu. Organizatorzy 

mogą zmienić zasady powołania do składu Jury. 

4. Jury w składzie: Marta Pokorska, Ewa Bujnowicz, Anna Grajcarek 

§ 5 Etapy i miejsce przebiegu Konkursu 
I. Eliminacja zgłoszeń – casting. 

Wybór dokonywany jest spośród dzieci , które zgłoszą się na casting i zaprezentują się przed jury .  

Jury wybierze maksymalnie 40 finalistów.  

Lista finalistów, którzy zakwalifikują się do pokazów zostanie zamieszczona na stronie 

www.manufaktura.com do dnia 16.10.2019 r 

II. Finał – oznacza wybór 2 laureatów, którzy otrzymają nagrody 

§ 6 Zasady przystąpienia do Castingu 
1. W Castingu  mogą wziąć udział dzieci  w wieku od 4 do 12 lat. 

2. Rodzice, muszą przed przystąpieniem do Konkursu wyrazić pisemną zgodę na udział w Castingu (także 

na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku Kandydatów w materiałach Manufaktury) oraz na przetwarzanie 

danych osobowych w związku z Castingiem. 

3. Wzięcie udziału w Castingu jest jednoznaczne z akceptacją warunków zawartych w niniejszym 

Regulaminie 

http://www.manufaktura.com/
http://www.manufaktura.com/


 

§ 7 Przebieg Castingu 
1. Casting będzie składał się z eliminacji oraz finału (niedzielny pokaz mody w dniu 27.10.2019 r. w godz. 

12 – 13:00). 

2. Eliminacje oznaczają wybór Laureatów spośród osób, które zaprezentowały się jury w trakcie trwania 

Castingu. 

3. Finał oznacza wybór Laureatów - zwycięzców Castingu spośród dzieci, które wezmą udział w pokazie  

4. Miejscem organizacji poszczególnych etapów będzie galeria handlowa Manufaktury – casting na 

rotundzie, finał na wybiegu podczas Manufaktura Fashion Week 27 października 2019 r. 

5. Szczegółowe informacje dotyczące Castingu (tj. regulamin castingowy) zostaną zamieszczone na stronie 

internetowej www.manufaktura.com 

6. Regulamin Konkursu dostępny jest również w punkcie castingowym na terenie Manufaktury. 

§ 8 Nagrody 
1. Nagrodą jest udział w profesjonalnym pokazie mody w trakcie trwania Manufaktura Fashion Week 

2019 w dniu 27 października 2019 r.  

§ 9 Koszty uczestnictwa 
Bezpłatnie 

§ 10 Zastrzeżenia prawne 
Z ważnych przyczyn, Organizatorzy zastrzegają sobie prawo uzupełnienia i wprowadzenia zmian w 

niniejszym Regulaminie. 
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