REGULAMIN KONKURSU
„MISS BZÓW 2014”
I POSTANOWIENIA OGÓLNE
1/ Organizatorem Konkursu "Miss Bzów" jest Fundacja Karolat, Gmina Siedlisko oraz Gminny Ośrodek
Kultury i Sportu w Siedlisku.
2/ Użycie nazwy konkursu oraz znaku firmowego konkursu, zwłaszcza w celach reklamowych lub
handlowych, wymaga stosownej zgody Organizatora konkursu oraz zawarcia z nim odpowiedniej
umowy.
3/ Naruszenie niniejszego regulaminu, w tym również przekroczenie ustalonych terminów
obowiązujących w poszczególnych etapach konkursu, powoduje nieważność przeprowadzonych
czynności, zaś kandydatki wyłonione z takiej eliminacji nie mogą być dopuszczone do dalszych etapów
konkursu.
4/ Laureatki konkursu finałowego oraz wszystkie laureatki konkursów regionalnych muszą mieścić się w
przedziale wiekowym 16-25 lat i być pannami.
5/ Decyzje Organizatora konkursu i Jury są ostateczne i nie mogą być zaskarżane w odrębnym trybie.
Organizator konkursu obowiązany jest zapoznać uczestniczki konkursu z niniejszym regulaminem.
Uczestniczka po zapoznaniu się z regulaminem potwierdza to w formie pisemnej.

II ZASADY ORGANIZACJI KONKURSU
1/ Konkurs "Miss Bzów" ma charakter konkursu otwartego dla wszystkich zgłaszających się kandydatek,
jeżeli odpowiadają wymaganiom określonym w niniejszym regulaminie.
2/ W toku konkursu wyłonione zostaną laureatki, które otrzymają następujące tytuły:
- MISS BZÓW 2014
- II i III MISS BZÓW 2014
- MISS FOTO
3/ Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ustalania dodatkowych tytułów, jeżeli ilość nagród
pozaregulaminowych będzie większa, niż ilość tytułów głównych.

III ELIMINACJE
1/ Eliminacje odbędą się w dniu 10 kwietnia 2014 r. w Siedlisku .
2/ Do eliminacji przystąpić mogą Kandydatki które zgłoszą się w terminie i jednocześnie zaakceptują
regulamin konkursu.
3/ Kwalifikowanie uczestniczek eliminacji do finału następuje w wyniku głosowania jury.
4/ Jurorzy głosują przydzielając jeden punkt jako "tak" tym uczestniczkom, które ich zdaniem winny się
znaleźć w finale.
5/ Liczbę uczestniczek finału zakwalifikowanych z eliminacji ustala jury eliminacji.

IV FINAŁ
1/ Finał Konkursu Miss Bzów 2014 odbędzie się 3 maja 2014 r. o godzinie 18.00 w Siedlisku podczas
Święta Bzów.
2/ Jury powołane przez Organizatorów wyłoni laureatki konkursu zgodnie z niniejszym regulaminem

oraz nastąpi ogłoszenie, która z finalistek otrzymała tytuł komplementarny

V JURY
1/ Wyboru kandydatek do finału dokonuje jury.
2/ Skład jury kwalifikacji ustala organizator konkursu.
3/ Udział w pracach jury jest honorowy.
4/ Skład jury konkursu finałowego powołuje Organizator.
5/ Głosem decydującym jest głos przewodniczącego jury.

VI WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO KONKURSU
1/ Kandydatka zgłaszająca się do konkursu "Miss Bzów 2014 " musi spełniać następujące warunki:
- mieścić się w regulaminowym przedziale wiekowym 16 do 25 lat
- być panną
2/ Każda z kandydatek zakwalifikowanych do konkursu finałowego zobowiązana jest przygotować na
własny koszt sukienkę, obuwie na wysokim obcasie /szpilki/ oraz strój codzienny
3/ Organizator gwarantuje uczestniczkom finału:
* wyżywienie podczas finału
*specjalistów potrzebnych do przygotowania prezentacji na scenie w koncercie (fryzjerki,
kosmetyczki) finałowym.
4/ Kartę zgłoszeniową wraz z zaakceptowanym regulaminem należy dostarczyć do Biura Gminnego
Ośrodka Kultury i Sportu w Siedlisku, ul. Kasztanowa 19, 67-112 Siedlisko, wysłać pocztą (liczy się
data stempla pocztowego) lub wysłać na adres e-mail: gokissiedlisko@gmail.com najpóźniej do dnia
2 kwietnia 2014.

VII NAGRODY
1/ MISS BZÓW 2014: korona, markowy tablet, szarfa tytułowa, kwiaty.
2/ II, III, MISS BZÓW: zestawy kosmetyków, szarfy tytułowe, kwiaty.
3. MISS FOTO: szarfy tytułowe, kwiaty

VIII NAGRODY POZAREGULAMINOWE
Organizator przewiduje przyznanie nagród nie objętych zasadami regulaminu. Nagrody te będą
przydzielone laureatkom i finalistkom na zasadach uzgodnionych przez Organizatora z fundatorami
nagród.
Główny Organizator:
Fundacja Karolat, Gmina Siedlisko, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Siedlisku
Telefon kontaktowy :

Marcin Kula – 693 411 812
Łukasz Kopij – 600 087 698

Siedlisko, 21 stycznia 2014

