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REGULAMIN CASTINGU NA KRÓLOWĄ RÓŻ 42. ŚWIĘTA RÓŻY 

1. Organizatorem castingu na Królową Róż w ramach 42. Święta Róży jest Kutnowski Dom Kultury. 

Skład Komisji ustala Organizator. 

 

2. Kandydatką może być każda dziewczyna/kobieta, która spełnia łącznie następujące warunki: 

a. Jest mieszkanką Kutna / urodziła się w  Kutnie / uczy się w Kutnie. 
b. W chwili przystąpienia do Konkursu ma skończony 18 rok życia – (datę                         

przystąpienia do konkursu określa dzień zarejestrowania się uczestniczki do  
udziału w castingu). 

c. Na dzień 31 grudnia 2016 roku nie ukończy 30 roku życia. 
 

3.      Przystąpienie do castingu. 

a. Kandydatka zobowiązana jest do wypełnienia formularza zgłoszeniowego,                          
potwierdzającego jej tożsamość, zawierającego: 
 Jedno zdjęcie twarzy (kadr twarzy) oraz jedno zdjęcie całej sylwetki                                          

(dopuszczalna jest wersja elektroniczna zdjęć). 
 Dane osobowe. 

 Zgłoszenia przyjmowane będą  do 31 marca 2016r
na adres: dominikastaniszewska@kdk.net.pl drogą mailową 

 lub

w sekretariacie KDK, Żółkiewskiego 4, 99-302 Kutno 
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do pobrania na www.swietorozy.pl i 
www.kdk.net.pl 

b.  Warunkiem udziału w castingu jest podanie prawdziwych danych osobowych.                     
Podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych osobowych albo niepodanie ich 
w ogóle powoduje wykluczenie z Konkursu.  

   c.      Organizator zastrzega sobie prawo do obróbki zdjęć na potrzeby Konkursu. 
   d.  Uczestniczka Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych 

osobowych w celach organizacyjnych i marketingowych. 
4.      Casting: 

a. Casting odbędzie się w Centrum Teatru Muzyki i Tańca, ul. Teatralna 1, Kutno, 
dnia 9 KWIETNIA 2016 (sobota) od godz. 11.00 i potrwa kilka godzin  
(w zależności od ilości zgłoszeń). 
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b. Podczas castingu Kandydatka dokona krótkiej autoprezentacji, odpowie na 

pytania Komisji, dokona improwizowanej wypowiedzi na zadany temat. W dniu 
castingu kandydatki przychodzą bez makijażu. 

c. Organizator gwarantuje Kandydatkom wykonanie zdjęć castingowych. 
 

5. Komisja dokona wybory minimum trzech kandydatek, które zostaną poddane powtórnej 

ocenie na podstawie zadań z punktu 4 podpunkt b i fotografii z castingu. 

 

6. Kandydatka wybrana na Królową Róż będzie: 

a. twarzą kampanii reklamowej 42. Święta Róży w mediach ogólnopolskich i w                     

mieście Kutno, 

b. reprezentować Miasto Kutno podczas akcji promujących 42. Święto Róży, 

c. reprezentować Miasto Kutno podczas zdarzeń w ramach 42. Święta Róży                          

organizowanego w dniach 9– 11 września 2016r. 

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres dominikastaniszewska@kdk.net.pl. 

 

 

 

 

 

   

 


