REGULAMIN CASTINGU NA KRÓLOWĄ RÓŻ 48. ŚWIĘTA RÓŻY
I. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Castingu na Królową Róż w ramach 48. Święta Róży jest Kutnowski Dom
Kultury. Skład Jury ustala Organizator.
2. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki przeprowadzenia Castingu na Królową Róż w
ramach 48. Święta Róży.
3. Konkurs będzie przeprowadzony stacjonarnie 23 kwietnia 2022 roku w Kutnowskim Domu
Kultury. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany miejsca i terminu, o czym poinformuje
na swoich stronach internetowych: kdk.net.pl, swietorozy.pl.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie o czym poinformuje
na swoich stronach internetowych: kdk.net.pl, swietorozy.pl.
5. Kandydatka wybrana na Królową Róż będzie:
a) twarzą kampanii reklamowej 48. Święta Róży w mediach ogólnopolskich i w mieście Kutno;
b) reprezentować Miasto Kutno podczas zdarzeń w ramach 48. Święta Róży
organizowanego w dniach 9-11 września 2022 r., a także w ramach imprez organizowanych
przez Kutnowski Dom Kultury i Urząd Miasta Kutno;
c) reprezentować Miasto Kutno i promować Święto Róży na wydarzeniach i targach
ogrodniczych.
6. Uczestnictwo w Castingu jest bezpłatne.
7.

Wszelkie

pytania

można

kierować

do

koordynatora

Castingu

na

adres

dominikastaniszewska@kdk.net.pl.
8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu
Cywilnego.
II. Warunki uczestnictwa w Castingu w związku z reżimem sanitarnym
1. W trosce o zdrowie i wspólne bezpieczeństwo Kandydatek, członków Jury i pracowników
Kutnowskiego Domu Kultury, Casting będziemy przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi w
danym dniu wytycznymi. W trakcie trwania Castingu wszyscy (Kandydatki oraz osoby
towarzyszące) są bezwzględnie zobowiązani do przestrzegania reżimu sanitarnego i
regulaminu COVID-owego obowiązującego na terenie budynku KDK.
2. Kandydatki są zobowiązane do poinformowanie o pogorszeniu stanu zdrowia w dniu
Castingu i do wypełnienia oświadczenia COVID-owego.
III. Warunki uczestnictwa w Castingu na Królową Róż w ramach 48. Święta Róży
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1. Kandydatką może być każda kobieta, która spełnia łącznie następujące warunki:
a) jest mieszkanką Kutna /urodziła się w Kutnie/ uczy się w Kutnie;
b) ukończyła 18 rok życia (najpóźniej w dniu Castingu), nie ma górnej granicy wieku;
c) w wyznaczonym terminie dostarczy poprawnie uzupełnioną kartę zgłoszeniową wraz
ze zdjęciami oraz nagranie video
2. Karta zgłoszeniowa castingu na Królową Róż w ramach 48. Święta Róży:
a) jest do pobrania na stronach internetowych Organizatora: kdk.net.pl, swietorozy.pl;
b) należy dołączyć do niej jedno zdjęcie twarzy (kadr twarzy) oraz jedno zdjęcie całej sylwetki
– dodatkowe fotografie nie będą brane pod uwagę;
c) jej częścią jest formularz RODO – wypełnienie go jest niezbędne do wzięcia udziału w
Castingu;
d) zgłoszenia przyjmowane będą TYLKO drogą mailową do 13 kwietnia 2022 r.
na adres: dominikastaniszewska@kdk.net.pl. Organizator zastrzega sobie możliwość
wydłużenia terminu nadsyłania zgłoszeń.
3. Nagranie video powinno:
a) zawierać w pionowym kadrze całą twarz i sylwetkę Kandydatki,
b) trwać od 1 do 2 minut;
c) zawierać autoprezentację odpowiadającą na poszczególne punkty:
- imię i nazwisko, wiek,
- wykształcenie i zainteresowania
- odpowiedź na pytanie: Dlaczego to właśnie Ty powinnaś zostać Królową Róż?
4. Dane osobowe:
a) warunkiem udziału w castingu jest podanie prawdziwych danych osobowych,
podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych osobowych albo niepodanie ich w ogóle
powoduje wykluczenie z Castingu;
b) uczestniczka castingu wyraża zgodę na przetwarzanie oraz publikacje swoich danych
osobowych w celach marketingowych;
c) Organizator zastrzega sobie prawo do obróbki zdjęć na potrzeby Castingu;
d) Kandydatka wysyłając zgłoszenie oświadcza tym samym, że posiada prawa
do dysponowania zdjęciami zgłoszonymi do Konkursu oraz wyraża zgodę na nieograniczoną w
czasie nieodpłatną publikację swojego wizerunku w serwisach Organizatora, a także
w mediach i ponosi odpowiedzialność za ewentualne naruszenia praw autorskich.
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III. Przebieg Castingu na Królową Róż w ramach 48. Święta Róży
1. Casting odbędzie się w sali widowiskowej Kutnowskiego Domu Kultury (Kutno, ul.
Żółkiewskiego 4) w dn. 23 kwietnia 2022 roku. Planowo rozpocznie się o godzinie 10:00.
2. Organizacyjne wymogi dla Kandydatek w dniu Castingu:
a) Kandydatki powinny pojawić się w Kutnowskim Domu Kultury w godzinach 9:30 – 9:50 w
celu dopełnienia formalności (wypełnienie oświadczenia COVID-owego, podpisanie listy
obecności i potwierdzenie danych osobowych na karcie zgłoszeniowej);
b) na Castingu należy stawić się w lekkim makijażu lub bez, Kandydatki powinny mieć ze sobą
kosmetyki do makijażu (nowa Królowa Róż będzie miała sesję do materiałów informacyjnych
zaraz po Castingu);
c) Kandydatki mogą przyjść na Casting z jedną osobą towarzyszącą.
3. Przebieg Castingu
a) Casting będzie składał się z następujących części:
- wykonania zdjęć
- krótkiej autoprezentacji
- rozmowy z Kandydatką
- prezentacji krótkiej wypowiedzi – przemowy otwierającej Święto Róży przygotowanej
wcześniej przez Kandydatkę (max. 3 minuty);
b) Jury dokona oceny Kandydatek na podstawie wykonania powyższych zadań i wybierze
minimum 5 do drugiego etapu stacjonarnego;
c) drugi etap stacjonarny Castingu odbędzie się tego samego dnia i będzie składał się z
następujących części:
- rozmowy z Kandydatką
- zadania aktorskiego
- krótkiej improwizowanej wypowiedzi na zadany temat
- ewentualnego wykonania zdjęć
4. Jury wyłoni z drugiego etapu Królową Róż 48. Święta Róży. Po Castingu wykonane zostaną
zdjęcia do pakietu informacyjnego.
5. Decyzja Jury jest ostateczna. Kandydatki mogą zgłosić się o uzasadnienie decyzji.
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