
REGULAMIN KONKURSU

MISS JURY 2020 I MISS JURY NASTOLATEK 2020

§ 1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorami regionalnej części Konkursu Miss  Jury  2020 i Miss Jury Nastolatek 2020 – dalej:
Konkursu, są :Miejsko Gminny Ośrodek Promocji Kultury w Koziegłowach  (dalej: Organizator) 

2. Z Organizatorem Konkursu mogą współpracować osoby prawne i fizyczne, które zawrą stosowne
umowy  współpracy.  Dla  ważności  umowy  o  współpracy  konieczne  jest  zachowanie  formy
pisemnej.

3. Użycie nazwy Konkursu oraz znaku firmowego Konkursu zwłaszcza w celach reklamowych lub
handlowych wymaga stosownej zgody Organizatora Konkursu oraz zawarcia z nim odpowiedniej
umowy.

4. Decyzje  Organizatora  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  jego  znajomość  w
formie pisemnej. W przypadku dziewcząt w kategorii Nastolatek zapoznanie się z Regulaminem i
przyjęcie warunków Regulaminu potwierdzają rodzice lub prawni opiekunowie uczestniczki. 

5. Konkurs  ma  charakter  otwarty  dla  wszystkich  kandydatek,  które  odpowiadają  wymaganiom
określonym w niniejszym Regulaminie.

§ 2 
WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE REGIONALNYM

1. Kandydatka zgłaszająca się do Konkursu regionalnego  Miss Jury 2020 i Miss Jury  Nastolatek
2020  musi spełniać następujące wymagania:
a) być stanu wolnego;

b) być bezdzietną panną (także nie być w ciąży);
c) posiadać obywatelstwo polskie;
d) w chwili przystąpienia do Konkursu ukończyć:

 w przypadku Miss Jury 2020 - 18. rok życia;
 w przypadku Miss Jury Nastolatek 2020- 14. rok życia;

e) na dzień 31 grudnia 2019 roku nie może ukończyć:

 w przypadku Miss Jury  2020– 28. rok życia;
 w przypadku Miss Jury Nastolatek 2020– 19. rok życia;

Punkt d) i e) stanowią granice wiekowe pozwalające na udział w Konkursie;
 w przypadku Miss Jury 2020 – 18-27 lat;
 w przypadku Miss Nastolatek 2020 – 14-18 lat;

f) posiadać  nieposzlakowaną  opinię  oraz  być  osobą  niekaraną  według  danych  o  karalności
udostępnianych przez Krajowy Rejestr Karny;

g) nie posiadać widocznych tatuaży;
h) nie uczestniczyć w poprzednich edycjach konkursu Miss Śląska na etapie finałowym.

2. Laureatki Miss Jury2020 i Miss Jury Nastolatek 2020 nie mogą brać udziału w innych konkursach
piękności  organizowanych w Polsce bez uprzedniej pisemnej zgody Organizatora,  pod rygorem
pozbawienia tytułu oraz wszystkich uzyskanych nagród i zwrotu wszystkich udokumentowanych
kosztów  poniesionych  przez  Organizatora  na  przygotowania  kandydatki  do  Konkursu  od  daty
zakwalifikowania kandydatki do konkursu regionalnego.

3. Kandydatki  pokrywają  we  własnym  zakresie  następujące  koszty  uczestnictwa  w  Konkursie
regionalnym:

 koszty podróży
 koszty wyżywienia i zakwaterowania (jeśli nastąpi taka potrzeba)
4. Każda  z  Kandydatek  zakwalifikowana  do  Konkursu  regionalnego  zobowiązana  jest  do

zaopatrzenia się w obuwie na wysokim obcasie (dopuszczalne są jedynie szpilki, natomiast słupki



i koturny wykluczone), z których będzie korzystała podczas przebiegu Konkursu.
5. Kandydatka zakwalifikowana do Finału konkursu Miss Jury i Miss Jury Nastolatek 2019

zobowiązana  jest  do  uiszczenia  opłaty  za  udział  w  konkursie  w  wysokości  75  zł  od
Kandydatki,  płatne  przelewem na rachunek bankowy Divinita prowadzony w ING Bank
Śląski                        nr. 84 1050 1214 1000 0090 7277 0697 do       7  dni od  ich ogłoszenia. W
tytule należy wpisać Wybory Miss Jury 

6. Wszystkie Kandydatki zakwalifikowane do udziału w Konkursie zobowiązane są do zapoznania
się, przestrzegania oraz podpisania niniejszego Regulaminu ustalonego przez Organizatora.

7. Podstawą  do  zdyskwalifikowania  Kandydatki  z  Konkursu  jest  nieprzestrzeganie  zapisów
Regulaminu,  a  w  szczególności  jeśli  Kandydatka  będzie  nieobecna  na  spotkaniach
przygotowujących  do  konkursu  więcej  niż  2  razy.  W przypadku  dyskwalifikacji  Kandydatka
zobowiązana jest do zapłaty kary umownej w wysokości 500,00 zł.

8. W  przypadku  rezygnacji  Kandydatki  z  udziału  w  Konkursie  po  podpisaniu  niniejszego
Regulaminu, Kandydatka zobowiązuje się do zapłaty kary w wysokości 2.000,00 zł.

§ 3
OGÓLNE ZASADY ORGANIZACJIKONKURSU

1. Regionalny  Konkurs  Miss  Jury   2020  i  Miss  Jury  Nastolatek  2020  ma  charakter  konkursu
otwartego  dla  wszystkich  zgłaszających  się  Kandydatek  z  terenu  Jury,  jeżeli  odpowiadają
wymaganiom określonym w niniejszym Regulaminie.

2. Laureatki  konkursu  finałowego  oraz  wszystkie  laureatki  konkursów  regionalnych  muszą  być
bezdzietnymi pannami, posiadać obywatelstwo polskie przez rok od daty wyboru, pod rygorem
pozbawienia tytułu oraz wszystkich uzyskanych nagród i zwrotu wszystkich udokumentowanych
kosztów poniesionych przez  Organizatora  na  przygotowania  laureatki  do konkursu  z  tym,  że:
laureatki regionalne od daty finału Konkursu regionalnego, a laureatki konkursu  Miss Śląska i
Miss Śląska Nastolatek od daty finału konkursu.

3. W Konkursie wyłonione zostaną laureatki, które otrzymają następujące tytuły:

 MISS JURY  2020, I VICEMISS JURY 2020,II VICEMISS JURY 2020, 
 MISS  JURY NASTOLATEK 2020,  I  VICEMISS JURY  NASTOLATEK 2020,  II

VICEMISS JURY NASTOLATEK 2020, 
4. Organizator  Konkursu  zastrzega  sobie  prawo  do  ustalania  dodatkowych  tytułów,  jeżeli  ilość

nagród nieregulaminowych będzie większa niż ilość tytułów głównych.
5. Kandydatki, które otrzymają którykolwiek z wyżej wymienionych tytułów będą zobowiązane do

udziału na każdym dalszym szczeblu konkursu Miss Śląska , reprezentując województwo Śląskie.

§ 4
PRZEBIEG KONKURSU MISS JURY 2020 I MISS JURY NASTOLATEK 2020

1. Organizator decyduje o liczbie Kandydatek biorących udział w ścisłym finale Konkursu Miss Jury
2020 i Miss Jury Nastolatek 2020

2. Od momentu  podpisania  Regulaminu Kandydatka  jest  zobowiązana do  podporządkowania  się
harmonogramowi  przygotowań,  określonego  w  późniejszym  terminie  przez  Organizatora,  w
szczególności  aktywnego  uczestnictwa  we  wszystkich  spotkaniach  przygotowujących  do  Gali
finałowej Konkursu.

3. Nieobecność  na  spotkaniach  poprzedzających  Galę  finałową  Konkursu  tj.  sesje  fotograficzne,
próby choreograficzne, przymiarki, promocje może wiązać się z dyskwalifikacją z Konkursu oraz
konsekwencjami finansowymi (§2 pkt 6 i 7).

4. Dopuszczalne  są  dwie  nieobecności  Kandydatki  podczas  którejkolwiek  z  sesji  spotkań,  po
uprzednim poinformowaniu Organizatora, minimum jeden dzień wcześniej (§2 pkt 6).

5. Kandydatka biorąca udział  w Konkursie zobowiązana jest  do zachowania szczególnej  dbałości
o zdrowie  i wizerunek.
Od momentu zakwalifikowania się do Konkursu i podpisania niniejszego regulaminu, Kandydatka
nie  może  zmieniać  
w sposób widoczny swojego wizerunku (zmiana długości i kolorów włosów, wszelkie zdobienia
ciała, tatuaże, kolczyki, itp.).

6. Kandydatka podczas Konkursu jest zobowiązana do korzystania z zapewnionych ubiorów przez



Organizatora  z należytą  starannością i  dbałością.  Za  szkody powstałe w powierzonym mieniu,
Kandydatka będzie odpowiadała do wysokości wyrządzonej szkody.

7. Kandydatka  zobowiązana  jest  do  udostępniania  co  najmniej  jednego  posta  tygodniowo
promującego jej osobę, jako Kandydatkę do tytułu Miss Jury 2020  lub Miss Jury Nastolatek 2020
oraz co najmniej jednego posta tygodniowo informującego o jednym z Partnerów Wyborów Miss
Jury 2020 i Miss Jury Nastolatek 2020.

8. Kandydatka  zobowiązana  jest,  aby  na  każdym  etapie  Konkursu  oraz  w  zleconych  pracach
wyglądać i zachowywać się profesjonalnie.

9. Laureatki Konkursu regionalnego z tytułem Miss Jury 2020, I Vice Miss Jury 2020, II Vice Miss
Jury 2020,  Miss Jury  Nastolatek 2020, I  Vice Miss Jury  Nastolatek 2020, II Vice Miss Jury
Nastolatek 2020 uprawnione są do udziału w eliminacjach Miss Śląska konkursu.

10. Do eliminacji.  Miss  Śląska   mogą  przystąpić  również  Kandydatki  z  konkursów regionalnych
wskazane przez Organizatora na zasadzie tzw. „Zielonej karty”.

11. Organizator  Konkursu  regionalnego  zobowiązany  jest  do  przygotowania  Kandydatek  do
prezentacji na scenie w Konkursie regionalnym.

12. Organizator Konkursu regionalnego ma obowiązek zawiadomienia laureatek o miejscu i terminie
eliminacji  Miss Śląska 

§ 5 
GALA FINAŁOWA KONKURSU

1. Gala finałowa Konkursu Miss  Jury 2020 i Miss Jury Nastolatek 2020 odbędzie się 18.01.2020r. 
2. Finał regionalnego Konkursu poprzedzają spotkania skoordynowane przez Organizatora:  próby

choreograficzne, przymiarki, sesje fotograficzne i wydarzenia promocyjne.
3. Jury powołane przez Organizatora, w dniu Gali Finałowej wyłoni laureatki Konkursu zgodnie z

niniejszym Regulaminem oraz  ogłosi,  która z  finalistek  otrzymała  tytuł  komplementarny.  Jury
może przyznać także tzw. „Zielone karty”.

§ 6 
JURY

1. Wyboru Kandydatek kwalifikacji  regionalnych przeprowadzonych w formie castingu dokonuje
Jury, którego skład ustala Organizator (wraz ze wskazaniem Przewodniczącego Jury).

2. Skład Jury Konkursu regionalnego ustala Organizator (wraz ze wskazaniem Przewodniczącego

Jury). W skład Jury wchodzi przedstawiciel Divinita bądź osoba wskazana przez Divinita
3. Udział w pracach Jury jest honorowy.
4. W sprawach spornych decydującym jest głos Przewodniczącego Jury.
5. Czas pracy Jury i czas wydania werdyktu wyznacza i określa Przewodniczący Jury.

§ 7 
DANE OSOBOWE

1. Administratorem  danych  osobowych  Kandydatki  jest  Organizator:  Miejsko-  Gminny Ośrodek
Promocji Kultury, 42-350 Koziegłowy, ul. Żarecka 28 NIP 577-167-04-39 

2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika Konkursu:  Miss Jury 2020 i Miss Jury
Nastolatek  2020 zawiera  informacje  na  temat  przetwarzania  Pani  danych  osobowych  przez
Miejsko-  Gminny  Ośrodek  Promocji  Kultury  w  Koziegłowach  zgodnie  z  wymogami
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady UE 2016/76 z dnia 27 kwietnia 2016 roku,
zwanego ogólnie rozporządzeniem o ochronie danych (dalej: Rozporządzenie).

3. Dane osobowe Kandydatki podane w kwestionariuszu zgłoszeniowym do udziału w Konkursie:
Miss Jury 2020 i Miss Jury Nastolatek 2020 oraz wizerunek, głos, wypowiedzi będą przetwarzane
w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu Miss Jury 2020 i Miss  Jury
Nastolatek 2020, a także w celach marketingowych w/w Konkursu realizowanego przez podmioty
współpracujące z administratorami na podstawie udzielonych zgód (Rozporządzenie art. 6 ust. lit.
a).



4. Wizerunek i  dane  osobowe Kandydatki  będą  odpowiednio  wykorzystywane  i  przetwarzane  w
okresie trwania Konkursu oraz po ich zakończeniu do czasu wycofania przez Kandydatkę zgody.
Konsekwencją niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika Konkursu:
Miss Jury 2020 i  Miss Jury Nastolatek 2020 i  niepodania danych osobowych koniecznych do
skutecznej  realizacji  czynności  związanych  z  Konkursem,  jest  brak  możliwości  udziału  w/w
Konkursie.

5. Jednocześnie informujemy, iż Kandydatka posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz
prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

§ 8 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Kandydatka oświadcza, że zapoznała się i akceptuje niniejszy Regulamin.
2. Kandydatka oświadcza, iż nie będzie rościła praw w stosunku do Organizatora za publikację, zdjęć,

czy filmów z udziałem jej wizerunku, głosu, imienia i nazwiska z przygotowań do Konkursu, jego
przebiegu i Gali finałowej.

3. Kandydatka zobowiązuje się do nieodpłatnej współpracy, świadczenia usług i wspierania działań
podejmowanych  przez  Organizatora  w  zakresie  wydarzeń  związanych  z  konkursem  i  jego
kolejnymi  edycjami  oraz  udziału  w  akcjach  promocyjnych,  imprezach  charytatywnych
organizowanych przez Organizatora od momentu zakwalifikowania do udziału w konkursie do dnia
Gali finałowej kolejnej edycji Konkursu.

4. Kandydatka zakwalifikowana do udziału w Konkursie zobowiązuje się nie zawierać współpracy z
innymi podmiotami wykorzystującymi wizerunek i głos Kandydatki (agencje, fotografowie itp.)
bez wiedzy i pisemnej zgody Organizatora od momentu podpisania niniejszego Regulaminu do
dnia Gali finałowej Konkursu etapu regionalnego oraz przez okres 2 lat od dnia Gali finałowej
Konkursu  etapu  regionalnego,  pod  rygorem  kary  pieniężnej  w  wysokości  10.000,00  zł,  za
wyjątkiem  umów  z  Organizatorami  konkursu  Miss  Śląska  (Divinita)  których  zawarcie  jest
niezbędne  do  uczestniczenia  w  dalszych  etapach  konkursu  Miss  Śląska  oraz  reprezentowania
Polski w światowych konkursach piękności, których są wyłącznymi reprezentantami. 

5. Kandydatka  nie może negatywnie  wypowiadać  się  na temat  współpracy z Organizatorem oraz
przedstawiać w jakikolwiek sposób negatywnie jego wizerunku lub konkursu Miss Jury. Powyższy
zakaz nie jest ograniczony terytorialnie ani czasowo.

6. Jeżeli Kandydatka otrzyma nagrodę rzeczową, bądź pieniężną przekraczającą wartość 760,00 zł
brutto, wówczas przed odebraniem nagrody zobowiązana będzie do wpłaty 10% wartości nagrody,
tytułem zryczałtowanego podatku dochodowego.

7. W trakcie spotkań przygotowujących do Konkursu (castingi, przymiarki, sesje fotograficzne, próby
choreograficzne itp.), Gali finałowej i podczas bankietu obowiązuje całkowity zakaz spożywania
alkoholu oraz innych używek, jak również zachowanie Kandydatek nie może negatywnie wpływać
na wizerunek Konkursu oraz Organizatora.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za złamanie przez Kandydatkę niniejszego Regulaminu.
9. Niniejszy Regulamin może być zmieniany w dowolnym czasie bez podawania przyczyn.
10. Konkurs może zostać w każdym czasie odwołany, bez podawania przyczyny, co nie rodzi żadnych

roszczeń Kandydatek Konkursu ani żadnych innych podmiotów.
11. W sprawach nieunormowanych w niniejszym Regulaminie lub w razie zaistnienia wątpliwości, co

do treści  lub  interpretacji  Regulaminu wszelkie  decyzje  podejmuje  Organizator,  od  których  to
decyzji odwołanie nie przysługuje.



Ja, ……………………………………………..……., zamieszkała w ………………………........, przy 
…............……............ 

……………………………………………………….., posiadająca numer PESEL 
……………………………………………, 

oświadczam, iż zapoznałam się i akceptuję treść Regulaminu Konkursu Miss Jury 2020 i Miss Jury 
Nastolatek 2020.

……………………….…………….. ….. ……….
………………..……………

Podpis Kandydatki                    Podpis Opiekuna Prawnego 
Kandydatki


