Regulamin konkursu
„Miss Lubska Nastolatek 2016”
I Postanowienia Ogólne
1. Organizatorem Konkursu „Miss Lubska Nastolatek 2016” jest Lubski Dom Kultury, Pl. Jana Pawła
II 1, 68-300 Lubsko. Tel. 68 372 05 21/102
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest oświadczenie faktu zapoznania się z regulaminem.
3. Decyzje organizatora i jury są ostateczne i nie mogą być zaskarżane w odrębnym trybie.

II Zasady organizacji konkursu
1. Konkurs „Miss Lubska Nastolatek 2016” ma charakter otwarty. Mogą w nim uczestniczyć
obywatelki polskie, mieszkanki gminy LUBSKO.
2. W konkursie, który odbędzie się dn. 5.06.2016r. wyłonione zostaną laureatki, które otrzymają
tytuły:
2.1. Miss Lubska Nastolatek 2016
2.2. I Wicemiss Lubska Nastolatek 2016
2.3. II Wicemiss Lubska Nastolatek 2016
2.4. Miss Publiczności Nastolatek 2016
2.5. Miss Foto Nastolatek 2016
3. Kadencja Miss trwa do następnych wyborów.

III Warunki przystąpienia
1. Przystąpienie do konkursu następuje w drodze przeprowadzonego castingu. O terminach
będziemy informować na naszej stronie www.ldk.lubsko.pl
2. Kandydatka powinna wypełnić i dostarczyć formularze w ciągu dwóch dni od momentu
otrzymania do Lubskiego Domu Kultury, pl. Jana Pawła II 1, 68-300 Lubsko. Są to:
2.1. Formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu)
2.2. Podpisane oświadczenie (załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu): potwierdzającego
zapoznanie się z Regulaminem oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych kandydatki
(zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. DZ. U. Nr 133, Poz. 883)
oraz publikacje i rozpowszechnianie jej wizerunku,
2.3. W przypadku kandydatek niepełnoletnich, podpisanej przez prawnych opiekunów, zgody na
uczestnictwo w konkursie (załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu),
3. Kandydatka do konkursu „Miss Lubska Nastolatek 2016” musi spełniać następujące warunki:
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3.1

Posiadać obywatelstwo polskie lub narodowość polską,

3.2

Być mieszkanką gminy Lubsko,

3.3

Być w wieku 14-19 lat

3.4

Mieć miłą aparycję i zgrabną sylwetkę ,

3.5

Nie może być karana.

4. W konkursie mogą brać udział kandydatki wcześniejszych edycji konkursu Miss Lubska
z wyjątkiem laureatek, które otrzymały tytuły : Miss Lubska, I Wicemiss, II Wicemiss, Miss
Publiczności.

IV Przebieg Konkursu
1. Konkurs główny poprzedzają eliminacje castingi , podczas których zostanie wyłonionych nie
więcej niż 10 kandydatek .
2. Kandydatki, które zakwalifikowały się do konkursu są zobowiązane do uczestnictwa w próbach
i przygotowaniach do występu.
3. Kandydatki biorące udział w eliminacjach ocenia komisja kwalifikacyjna powołana przez
organizatorów konkursu.
4. Konkurs główny polega na kilkakrotnym zaprezentowaniu się podczas koncertu publiczności
i jurorom.
5.

Dziewczyny zaprezentują się w trzech wyjściach. Mała czarna, stroje hawajskie, suknie

koktajlowe.
6.

Każda kandydatka zakwalifikowana do konkursu zobowiązana jest na własny koszt przygotować:
- 2 pary obuwia na wysokim obcasie : czarne i jasne
- kostium kąpielowy w jasnym kolorze dwu częściowy ( który będzie bazą stroju hawajskiego)
- sukienkę krótką tzw. małą czarną
- rajstopy czarne
V Jury

1. Wyboru kandydatek dokonuje jury na niejawnej radzie.
2. Jury powołują organizatorzy.
VI Nagrody
1. „Miss Lubska Nastolatek 2016” otrzymuje koronę oraz szarfę tytułową
2. I i II Wicemiss otrzymują diadem oraz szarfy tytułowe
3. Miss Publiczności otrzymuje szarfę tytułową
4. Organizator przewiduje przyznanie nagród nie objętych zasadami regulaminu. Nagrody te będą
przydzielone laureatkom na zasadach uzgodnionych przez organizatora.
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VII Prawa i Obowiązki Laureatek Konkursu
1. Każda z laureatek konkursu zachowuje dożywotnio tytuł otrzymany w Konkursie
2. Każda z Laureatek Konkursu jest zobowiązana do noszenia szarf oraz diademu (a „Miss Lubska
Nastolatek 2016” korony) na wszystkich imprezach oficjalnych od dnia uzyskania tytułu do dnia
Finału Konkursu 2017.
3. Laureatki Konkursu w okresie kadencji są zobowiązane do:
3.1.

Nieodpłatnego uczestniczenia w imprezach realizujących cele pożytku publicznego
wskazanych przez Organizatora lub podmiot upoważniony przez Organizatora

3.2.

Nieodpłatnego uczestniczenia w konferencjach prasowych, wywiadach radiowych
i telewizyjnych promujących Laureatki i Konkurs,

3.3.

Nieodpłatnego uczestniczenia jako gość honorowy lub członek Jury w innych konkursach
i plebiscytach organizowanych przez Organizatorów,

3.4.

Nieodpłatnego uczestniczenia w sesjach telewizyjnych i filmowych do programów
promujących Laureatki i Konkurs

3.5.

Nieodpłatnego uczestniczenia w sesjach fotograficznych do wydawnictw związanych
z Promocją Miasta i Gminy Lubsko

3.6

Wyrażenia zgody na publikację wizerunku kandydatki na portalu społecznościowym
Facebook http://www.facebook.com/MissLubska i www.ldk.lubsko.pl

VIII Załączniki
1. Załącznik nr 1 Formularz zgłoszeniowy kandydatki.
2. Załącznik nr 2 Zgoda Rodziców na udział kandydatki niepełnoletniej
3. Załącznik nr 3 Oświadczenia o:
-

Zapoznaniu się z regulaminem konkursu „Miss Lubska Nastolatek 2016”,

-

wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydatki,

-

wyrażające zgodę kandydatki na publikowanie i rozpowszechnianie wizerunku kandydatki.
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