Regulamin Konkursu
„MISS POWIATU MYŚLENICKIEGO 2010”
I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.

Organizatorami konkursu są; Portal Dobrej Informacji www.PowiatMyslenice.pl,
Izba Gospodarcza Dorzecza Raby, Urząd Miasta i Gminy Dobczyce
UŜycie nazwy konkursu zwłaszcza w celach organizacyjnych lub handlowych
wymaga stosownej zgody pomysłodawcy i organizatora konkursu, czyli portalu
www.PowiatMyslenice.pl – Ryszard Jacek Róg oraz zawarcia z nim odpowiedniej
umowy.
Laureatki kwalifikacji i konkursu finałowego muszą być pannami, posiadać
obywatelstwo polskie, pochodzić z Powiatu Myślenickiego.
Decyzje organizatorów i jury są ostateczne . Organizator konkursu obowiązany jest
zapoznać uczestniczki konkursu z niniejszym regulaminem.
W toku konkursu przez Jury zostanie wyłoniona; MISS POWIATU, I i II vce MISS
oraz MISS Publiczności

2.

3.
4.
5.

II.

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO KONKURSU

1.

Kandydatka zgłaszająca się do konkursu „Miss Powiatu Myślenickiego 2010” musi
spełniać następujące warunki:
 Posiadać obywatelstwo polskie, przynajmniej mieć pochodzenie z
terenu powiatu myślenickiego
 Być panną,
 Wiek 18-28 lata - dorosłe (w momencie przystąpienia do konkursu
kandydatka musi mieć ukończone 18 lat i nie moŜe mieć ukończonych
28 lat). Za dzień przystąpienia do konkursu uwaŜa się dzień
przystąpienia do pierwszej kwalifikacji,
2.
Wszystkim zakwalifikowanym do półfinału kandydatkom organizator gwarantuje
przygotowanie sceniczne.
3.
KaŜda z kandydatek zakwalifikowana do konkursu finałowego obowiązana jest
przygotować na własny koszt suknię wieczorową do prezentacji na scenie oraz
odpowiednie do niej obuwie na wysokim obcasie ( tzn. szpilki) (Słupki i koturny
wykluczone). Drugi strój - strój w stylu dyskotekowym (sukienkę mini, bluzka z
odkrytymi ramionami etc).
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IV.
1.

2.

3.

ZASADY ORGANIZACJI KONKURSU
Powiatowy konkurs „Miss Powiatu Myślenickiego 2010” ma charakter konkursu
otwartego dla wszystkich zgłaszających się kandydatek, jeŜeli odpowiadają
wymaganiom określonym w niniejszym regulaminie.
W toku konkursu wyłonione zostaną laureatki, które otrzymają następujące tytuły:

MISS POWIATU

I WICEMISS, II WICEMISS

MISS PUBLICZNOŚCI
Po kwalifikacjach odbędzie się prezentacja i głosowanie internetowe na stronie
www.PowiatMyslenice.pl spośród wybranych półfinalistek. Dla laureatki
„Internetowej Miss” nagrodę ufunduje Portal Dobrej Informacji.

PRZEBIEG KONKURSU
Kwalifikacje powiatowe.
a. Kwalifikacje powiatowe prowadzone będą przez komisję
kwalifikacyjną podczas eliminacji powiatowych, które odbędą się
w Myślenicach – hotelu Black&White na Zarabiu ul. Leśna 1,
26 czerwca (sobota) w godz. 15.00-19.30. Po kwalifikacjach hotel
zaprasza na dyskotekę.
b. Jury wyłoni 20 kandydatek, które zakwalifikują się do sobotniego
półfinału cyklu, w którym wyłonimy ostateczną „12” finałową.
c. Do eliminacji powiatowych moŜe zgłaszać się dowolna ilość
kandydatek.
d. Podczas kwalifikacji kandydatka powinna się zaprezentować w stroju,
który podkreśli jej atuty urody, dodatkowo będzie przeprowadzona
rozmowa kwalifikacyjna.
e. Organizatorzy oprócz kwalifikacji zastrzegają sobie prawo do
zachowania 4 wolnych miejsc dla kandydatek, które mogą przystąpić
do półfinału w późniejszym terminie z przyczyn losowych.
Konkursy półfinałowe i finałowe.
Konkurs półfinałowy odbędzie się w sobotę 17 lipca podczas „Dni Dobczyc” w
Dobczycach zgodnie z programem imprezy, a finał następnego dnia w niedzielę.
Portal Dobrej Informacji zobowiązuje się do przygotowania kandydatek w celu
prezentacji na scenie w konkursie półfinałowym i finałowym
(sobota – niedziela 17, 18 lipiec).
Laureatki otrzymają atrakcyjne nagrody, a uczestniczki konkursu upominki.
Kandydatki uczestniczą w kwalifikacjach powiatowych i finale na własny koszt.
Do niedzielnego finału zakwalifikuje się tylko 12 osób. W niedzielę spośród 12
kandydatek wyłonione zostaną laureatki, w tym MISS Powiatu.
Kandydatki przystępujące do półfinałów będą przygotowane przez organizatorów pod
względem;
- trzech prostych choreografii scenicznych w celu prezentacji kandydatek– przejścia .
- oprócz choreografii nastąpi prezentacja kandydatek
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- pomiędzy prezentacja kandydatek przewidujemy ciekawy program artystyczny
Półfinał odbędzie się w sobotę i weźmie w nim udział 20-24 kandydatek wyłonionych
z kwalifikacji powiatowych.
a.
Finały konkursu poprzedzi zgrupowanie przygotowawcze i
terminach wskazanych przez organizatorów.
b.
Jury w składzie 12 osobowym powołane przez organizatorów
konkursu zgodnie z niniejszym regulaminem, a ogłoszenie
przewodniczącego jury, która z finalistek otrzymała tytuł MISS
niniejszym regulaminem.
4.
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VI.

odbędzie się w
wyłoni laureatki
nastąpi przez
i inne zgodnie

Organizator gwarantuje uczestniczkom konkursu półfinałowego i finału:
 WyŜywienie, makijaŜ, fryzjera - stylistów, garderobę oraz miejsce na
próby podczas zgrupowania przygotowawczego do półfinału i finału
 Specjalistów potrzebnych do przygotowania prezentacji na scenie w
koncertach półfinałowych i finałowym.

JURY
Wyboru kandydatek kwalifikacji, półfinałów i finałów dokonuje Jury.
Skład jury kwalifikacji konkursów ustala organizator konkursu . W skład jury
konkursu wchodzi przedstawiciel IGDR Dobczyce oraz Urzędu Miasta i Gminy
Dobczyce i osoby wskazane przez Portal Dobrej Informacji.
Udział w pracach Jury jest honorowy.
Podczas koncertów finałowych Jury musi przedstawić swój werdykt w ściśle
określonym i wyznaczonym czasie trwania koncertu.
Czas pracy Jury i czas wydania werdyktu wyznacza i określa Przewodniczący Jury.
Jury w głosowaniu wybiera laureatki konkursu po dyskusji, oddając tajnie swój głos.
Wyniki oceny prac jury i ogłoszenie wyników dokonuje przewodniczący jury.

NAGRODY

W miarę moŜliwości i uwarunkowań czasowych laureatka konkursu zostanie zgłaszana
do kwalifikacji wojewódzkich lub ogólnopolskich MISS oraz będzie reprezentować
powiat na róŜnych imprezach.
Nagrody oraz upominki fundują organizatorzy, patroni oraz sponsorzy.
Wszystkie wręczone nagrody w konkursie muszą być potwierdzone na piśmie. KaŜda
uczestniczka otrzyma upominek.
UWAGA!
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia małych zmian organizacyjnych
podczas trwania naboru, kwalifikacji i finałów jeśli zajdzie taka konieczność.
Zgłoszenia telefoniczne lub email do pomysłodawcy i koordynatora projektu;
Ryszard Jacek Róg
PDI www.PowiatMyslenice.pl
rogjacek@op.pl; redakcja@powiatmyslenice.pl
Tel. 501 248 950, 502 550 730
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