
FICHA INSCRIÇÃO FASHION PREVIEW 

 

Inscrição maiores de 18 anos 

Nome: ________________________________________________________ 

Idade: _________________________________________________________ 

Altura: _________________________________________________________ 

Telemóvel: ______________________________________________________ 

Email: __________________________________________________________ 

Autorizo a Noble Promise - Gestão de Eventos Unipessoal, Lda., com a marca 

KARACTER AGENCY, a processar os meus dados pessoais, para efeitos de 

avaliação de casting e possível participação no evento de apresentação das 

tendências de moda da estação, a decorrer no dia 03 de novembro, no âmbito 

dos Fashion Days do Parque Atlântico. 

A KARACTER AGENCY informa que, em caso de não seleção, os dados pessoais e 

as fotografias recebidos serão permanentemente apagados. 

Em tudo o omisso, aplica-se a Política de Privacidade disponível em: 

http://www.karacteragency.pt/politica-de-privacidade/ 

 

 

Se o candidato for menor de idade 

Nome do representante legal do candidato: _________________________________________ 

Parentesco: ___________________________________________________________________ 

Email: ________________________________________________________________________ 

Telemovel: ____________________________________________________________________ 

 

Autorizo a Noble Promise - Gestão de Eventos Unipessoal, Lda., com a marca 

KARACTER AGENCY, a processar os dados pessoais do menor inscrito, para efeitos 

de avaliação de casting e possível participação no evento de apresentação das 

tendências de moda da estação, a decorrer no dia 03 de novembro, no âmbito 

dos Fashion Days do Parque Atlântico. 

A KARACTER AGENCY informa que, em caso de não seleção, os dados pessoais e 

as fotografias recebidos serão permanentemente apagados. 

Em tudo o omisso, aplica-se a Política de Privacidade disponível em:    

http://www.karacteragency.pt/politica-de-privacidade/ 

 



 

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

• Alturas Preferenciais: 

Rapazes - 1,75m ou mais; Raparigas - 1,68m ou mais. 

• Idades Preferenciais: 

Dos 14 aos 25 anos; 

• Fotos a Enviar: 

Foto de Corpo Inteiro e Foto de Rosto Sem Maquilhagem; 

 

NOTA IMPORTANTE 

 

• Os interessados só se devem inscrever caso tenham disponibilidade para participar no 

casting de dia 30 de outubro, às 18.00h, e no Fashion Preview de dia 03 de Novembro 

de 2019, das 10.00h às 21.00h (inclui ensaio e evento, com pausas intercalares). 

 

• Só os pré-selecionados (candidaturas online) serão contactados por SMS, para 

comparecer no casting. 

 

• Os pré-selecionados terão de assinar, no dia do casting, uma declaração através da qual: 

• Assumem o compromisso de comparecer no dia do evento; 

• Aceitam participar sem direito a caché; 

• Aceitam demais condições de participação.  

 

• Selecionar-se-ão para o evento um número de candidatos superior ao necessário para 

o Fashion Preview, pelo que não há garantia de que todos venham a participar no evento. 

 

• Só os selecionados serão contactados por telefone, momento em que serão convocados 

a participar no evento de dia 03 de novembro. 

 

• Os participantes serão penteados e maquilhados gratuitamente. 

 

 

Enviar a inscrição para: soniasantos@karacteragency.pt 


