
 

REGULAMIN  
KONKURS MISS WIOSNA 2017 

Stróże, Święto Wiosny, 29.04.2017r. 
 
1.    Postanowienia ogólne 

Konkurs będzie obejmował wybory : 
- MAŁA MISS WIOSNA w przedziale wiekowym (do 14 roku życia) 
- MISS WIOSNA (powyżej 14 roku życia) 

 
2.    Zasady organizacyjne konkursu 

Konkurs Miss Wiosna ma charakter konkursu otwartego dla wszystkich zgłaszających się 
zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu kandydatek, w odpowiedniej kategorii 
wiekowej. 
Organizator zastrzega sobie prawo do ustalania dodatkowych tytułów i wyróżnień np. Miss 
Publiczności. 

 
3. Przebieg konkursu 

Udział w konkursie wezmą kandydatki, które potwierdzą swoje zgłoszenie drogą 
elektroniczną (skan lub zdjęcie zgłoszenia na adres mailowy zazstroze@gmail.com  lub 
tradycyjną (list lub osobiście w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Stróżach, Stróże 622 B). 
Rejestracja uczestniczek prowadzona będzie przez Organizatora  do dnia 29.04.2017r., do 
godziny 13.00. 
Zgłaszająca zobowiązana jest podać dane wg. Załączonej karty zgłoszeniowej stanowiącej 
załącznik do niniejszego regulaminu (w przypadku kandydatek do 16 roku życia wymagana 
zgoda rodzica lub opiekuna prawnego).  
Przystąpić do konkursu mogą kandydatki przebrane za Wiosnę (sposób interpretacji tematu 
dowolny). 

 
4.    Kryteria konkursu 

O wynikach konkursu decyduje  Jury wg 2 kryteriów: 
- pomysłowość wykonania przebrania 
- ilość włożonej pracy w wykonanie przebrania 
  
*Dyskwalifikacja uczestniczki w przypadku: 
- ponownego wykorzystania  przebrania (tego samego)  przez kolejne uczestniczki 
- przyjścia na konkurs bez przebrania po uprzednim zgłoszeniu się do udziału w konkursie 
- nie stawienia się na konkurs dnia 29.04.2017r. 
  

5.    Finał Konkursu 
Finał konkursu odbędzie się w miejscu wskazanym przez Organizatora dnia 29.04.2017r., 
około godziny  14.00. Pierwsza część będzie poświęcona  zaprezentowaniu się przez każdą 
z kandydatek (prezentacja stroju)  przed Jury oraz  publicznością. 
Około godziny 15.00 odbędzie się  prezentacja finalistek konkursu, nadanie tytułów i 
wręczenie nagród: 

a)    I  Mała Miss Wiosna,  



 

 II Mała Vice-Miss Wiosna, 
 III Druga Mała Vice Miss Wiosna, 

b) I  Miss Wiosna, 
              II  Vice Miss Wiosna, 
             III  Duża Vice Miss Wiosna. 
 

  
Stróże, 21.03.2017 
 
  



 

KARTA ZGŁOSZENIOWA 
 do konkursu  Miss Wiosna 2017/ Mała Miss Wiosna 2017 

Imię uczestniczki   

Nazwisko uczestniczki   

Miejscowość   

Wiek uczestniczki   

Adres  e- mail   

  

OŚWIADCZENIE 
 Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią Regulaminu i przystępuję do konkursu na 

zasadach określonych w Regulaminie 
  

…………………………………………………………………………………… 
(Data i podpis) 

  
*Uzupełnia rodzic lub opiekun prawny TYLKO w przypadku, gdy uczestniczka jest poniżej 16 roku życia. 

 ZGODA NA UDZIAŁ W KONKURSIE 
Ja, niżej podpisana/y wyrażam zgodę na udział mojej córki 

(imię i nazwisko dziecka)……………..……………………………………….…………. 

w konkursie Miss Wiosna/ Mała Miss Wiosna, który odbędzie się dnia 29.04.2017r. 

  

………………………………………………………………………………………. 
(Data i podpis rodzica lub opiekuna prawnego) 

  
*W przypadku, gdy uczestniczka jest poniżej 16 roku życia oświadczenie uzupełnia rodzic/ opiekun prawny. 

OŚWIADCZENIE 
Wyrażam zgodę na udostępnianie przez Organizatora zdjęć  z przebiegu konkursu w mediach i na 

stronach internetowych oraz portalach społecznościowych Organizatora 
………………………………………………………………………………………………. 

(Data i podpis) 

  
*W przypadku, gdy uczestniczka jest poniżej 16 roku życia oświadczenie uzupełnia rodzic/ opiekun prawny 

OŚWIADCZENIE 
Wyrażam zgodę na zamieszczenie w bazie danych oraz przetwarzanie danych osobowych przez 

Organizatora (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. 
Nr 101, poz. 926 ze zm.). 

  

…………………………………………………………………………………………………….. 
(Data i podpis) 

  
 


