
REGULAMIN KONKURSU  

WYBORY MISS 40+ MIASTA I GMINY MORAWICA’2018 

w muszli koncertowej 12.08.2018 r. 

 

Organizator: 

 Urząd Miasta i Gminy w Morawicy 

 

Patronat Medialny: 

 Gazeta samorządowa „Wiadomości Morawickie”,  

 Radio FAMA, 

 Echo Dnia, 

 ITV Morawica.  

 

Zasady organizacji konkursu: 

1. Konkurs Wybory Miss 40+ Miasta i Gminy Morawica 2018 ma charakter konkursu 

otwartego dla wszystkich zgłaszających się kandydatek.  

2. W wyborach mogą brać udział uczestniczki zamieszkujące Miasto i Gminę Morawica 

z zastrzeżeniem pkt. 3 

3. W wyborach będą mogły wziąć udział kandydatki spoza terenu Miasta i Gminy 

Morawica, jeśli nie będzie kompletu liczby chętnych kandydatek z terenu Miasta  

i Gminy Morawica. 

4. Do konkursu przyjętych zostanie maksymalnie 10 kandydatek. Decyduje kolejność 

zgłoszeń (dostarczenie do Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy karty zgłoszenia). 

5. Pozostałe kandydatki będą na liście rezerwowej. 

6. W przypadku rezygnacji z udziału w konkursie miejsce kandydatki z listy 

podstawowej zajmuje pierwsza kandydatka z listy rezerwowej.  

7. Wiek kandydatek: 40+. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania konkursu w sytuacji, jeśli nie zostanie 

zgłoszona odpowiednia liczba kandydatek. 

9. Nabór kandydatek prowadzony będzie do dnia 3 sierpnia 2018 r.  

10. Aby wziąć udział w konkursie uczestniczka: 

 wypełnia kartę zgłoszeniową wpisując w poszczególne pola wymagane informacje 

dotyczące siebie oraz podpisuje zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie  



z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (karta zgłoszenia 

dostępna będzie w Referacie Kultury, Sportu i Promocji w Urzędzie Miasta i Gminy  

w Morawicy (piętro I, pokój nr 15),  

 dołącza swoje zdjęcie w formacie 10 x 15 z podpisem na odwrocie, 

 zapozna się z regulaminem konkursu i dokona jego akceptacji w karcie zgłoszeniowej 

poprzez podpis. 

11. Każda uczestniczka konkursu prezentuje się we własnych strojach ustalonych 

wcześniej z choreografem. 

Miejsce i termin: 

 muszla koncertowa w Morawicy, 12 sierpnia 2018 r., godz. 16:00, 

Przebieg konkursu: 

1. Kandydatki obowiązuje  prezentacja w strojach ustalonych przez choreografa 

2. Uczestniczki: 

 przygotowują stroje,  

 krótką prezentację o sobie i swoich zainteresowaniach, czas trwania 

prezentacji do 3 minut, 

 odpowiadają na pytanie zadane przez osobę prowadzącą konkurs. 

3. Uczestniczki konkursu będzie oceniało Jury powołane przez Organizatora. 

4. Szczegółowe informacje na temat konkursu udzielają pracownicy Referatu Kultury, 

Sportu i Promocji w Urzędzie Miasta i Gminy w Morawicy (I piętro, pokój nr 15) lub 

telefonicznie pod nr tel. (41) 311-46-91 lub  92 wew. 205-207 

5. Załączając zdjęcie i akceptując regulamin konkursu, uczestniczka oświadcza,  

że posiada pełne prawo do zdjęcia i nie narusza praw osób trzecich oraz udziela 

organizatorom nieodpłatne i bezterminowe prawo publikacji swojego wizerunku na 

potrzeby organizacji konkursu. 

6. Nagrody: 

 każda uczestniczka otrzyma dyplom udziału w konkursie. Zwyciężczynie zostaną 

uroczyście uhonorowane atrakcyjnymi nagrodami. 

7. Tytuły:  

 Kategorie w jakich będą oceniane kandydatki to: 

 Miss 40+ Miasta i Gminy Morawica 

8. Organizator może wprowadzić zmiany do niniejszego regulaminu ze względów 

organizacyjnych. 



Obowiązki kandydatek: 

 kandydatki są zobowiązane do uczestnictwa w spotkaniach organizacyjnych  

i przygotowawczych (próby układów choreograficznych) 

 próby układów choreograficznych będą odbywać się na tydzień przed planowaną 

imprezą „Wybory Miss, Małej Miss i Małego Mistera Miasta i Gminy Morawica”  

w muszli koncertowej w Morawicy, 

 o terminie spotkań kandydatki zostaną poinformowane telefonicznie na tydzień przed 

ich organizacją, 

 w przypadku nieobecności w 20% spotkań, kandydatka może zostać skreślona z listy, 

 każda z kandydatek wyraża zgodę na wykorzystanie, utrwalenie i powielanie 

wykonanych zdjęć za pośrednictwem dowolnego medium w dowolnym celu zgodnym 

z obowiązującym prawem, włączając w to publikację w gazetach i czasopismach, 

folderach, publikacjach elektronicznych, stronach internetowych. Jednocześnie zrzeka 

się praw związanych z kontrolą i zatwierdzaniem każdorazowego wykorzystania 

fotografii z jej wizerunkiem. 

 

Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu. 

 


