
REGULAMENTO PARA CASTING SUMAÚMA PARK SHOPPING 

1. Condições de Participação 

1.1. O casting será realizado nos dias 3 e 4 de abril de 2017, das 10h às 22h, no Sumaúma Park 

Shopping, 1º piso – Japiim, localizado na Avenida Noel Nutels, nº1762, Cidade Nova e 

promovido pela Associação do Fundo de Promoções Coletivas do Sumaúma Park Shopping, 

inscrita no CNPJ nº. 21.458.855/0001-30; 

1.2. Não serão admitidos ao casting todos aqueles que sejam sócios, administradores, 

funcionários, prestadores de serviços ou colaboradores da empresa promotora, fornecedores, 

terceirizados, lojistas e funcionários, que possam pôr em causa a imparcialidade e a 

transparência deste casting; 

1.3. A participação neste casting está condicionada à aceitação integral do presente 

regulamento; 

1.4. Poderá participar do casting homens e mulheres, sem limite de idade e que tenham 

nascido ou residam na cidade de Manaus (AM); 

 1.5.  Os menores de 18 anos deverão estar acompanhados dos pais ou por responsáveis que 

sejam maior de idade. 

 2. Forma de Participação 

2.1. Para o casting, será necessário o preenchimento de uma ficha de cadastro com dados 

pessoais e características físicas, sendo obrigatória a apresentação de um documento de 

identificação com foto, como também aceitar os ‘Termos e as Condições’ no formulário, no 

momento da submissão da participação; 

2.2. Os selecionados para as campanhas serão contatados pela produtora que realizará a 

produção das campanhas; 

2.3. O casting será realizado nos dias 3 e 4 de abril de 2017, das 10h às 22h, no Sumaúma Park 

Shopping, na loja Posto de Trocas, no 1º piso – Japiim. 

3. Seleção dos participantes 

3.1 A seleção dos participantes ficará a critério da agência de publicidade do Sumaúma Park 

Shopping. 

4. Política de Privacidade 

4.1. Os dados pessoais são indispensáveis à participação no casting. A omissão ou inexatidão 

dos dados fornecidos pelo participante são de sua única e inteira responsabilidade; 

4.2.  Os dados pessoais dos participantes serão mantidos em sigilo.  

 

 



5. Informação Adicional  

5.1. A participação no casting está condicionada à aceitação integral do presente regulamento, 

com as alterações, anexos e aditamentos que, a qualquer altura e sem necessidade de aviso 

prévio, venham a ser introduzidas pelo Sumaúma Park Shopping; 

5.2. O Sumaúma Park Shopping reserva-se no direito de alterar, suspender ou cancelar o 

casting, caso se verifiquem circunstâncias de força maior. Qualquer um dos participantes que 

aja por má fé ou participe com base em informação falsa, se identificado, será 

automaticamente excluído; 

5.3. No caso de se verificar alguma participação fraudulenta, o Sumaúma Park Shopping 

reserva-se no direito de cancelar a participação do concorrente; 

5.4. Caso ocorra alguma situação não prevista neste regulamento, o Sumaúma Park Shopping 

reserva-se no direito de efetuar qualquer modificação na realização deste casting, assim como 

prolongá-lo ou suspendê-lo sem aviso prévio; 

5.5. O Sumaúma Park Shopping não se responsabiliza pela impossibilidade de contato devido a 

dados incorretos presentes no registo ou pela impossibilidade de contato via celular ou outros 

devido a problemas existentes nos meios do utilizador; 

5.6. As fotos realizadas no casting farão parte do portfólio e serão arquivadas pela empresa 

HB2 para banco de casting para futuras campanhas; 

5.7.  A participação do casting é gratuita. 


