REGULAMIN KONKURSU
Mała Miss, Mały Mister i Miss Nastolatek - 2014
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem Konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą
w Stepnicy przy ul. Portowej 7, zwany dalej GOK Stepnica.
2. Użycie nazwy konkursu zwłaszcza w celach reklamowych lub handlowych
wymaga stosownej zgody organizatora konkursu oraz zawarcia z nim
odpowiedniej umowy.
3. Decyzje organizatora i Jury są ostateczne i nie mogą być zaskarżane w odrębnym trybie.
II. ZASADY ORGANIZACJI KONKURSU
1. Konkurs „Mała Miss, Mały Mister i Miss Nastolatek - 2014” ma charakter konkursu otwartego dla
wszystkich zgłaszających się kandydatek / kandydatów, jeżeli odpowiadają wymaganiom określonym w
niniejszym regulaminie.
2. W toku konkursu wyłonione zostaną laureatki i laureaci, którzy otrzymają następujące tytuły:
• Mała Miss Lata Nad Zalewem 2014
• Mały Mister Lata Nad Zalewem 2014
• Miss Nastolatek Lata Nad Zalewem 2014
III. PRZEBIEG KONKURSU
Konkurs odbędzie się w Stepnicy w dniu 12 lipca 2014 roku. Rozpoczęcie o godzinie 12.00. Kandydatki /
kandydaci do konkursu zgłaszają się najpóźniej o godzinie 1145
IV. JURY
1. Wyboru kandydatek / kandydatów dokonuje Jury.
2. Udział w pracach Jury jest honorowy.
3. Głos decydujący ma zawsze Przewodniczący Jury.
V. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO KONKURSU
1. O tytuł „Małej Miss” mogą ubiegać się dziewczynki w wieku od 3 do 10 lat, o tytuł „Małego Mistera”
chłopcy w wieku od 3 do 15 lat, a o tytuł „Miss Nastolatek” mogą ubiegać się dziewczyny w wieku od 11
do 15 lat. Udział dziecka w konkursie wymaga zgody rodziców lub opiekunów prawnych dziecka.
2. Warunkiem udziału dzieci w Konkursie jest ich samodzielność – bez obecności rodziców na scenie.
3. Zgłaszając dziecko, rodzic lub opiekun prawny wyraża pisemną zgodę na przetwarzanie
i wykorzystywanie przez Organizatora danych osobowych, a także zgodę na publikację wizerunku oraz
imienia i nazwiska.
4. Każda uczestniczka/uczestnik musi:
• zaprezentować się w stroju Rap lub Pop,
• odpowiedzieć na pytania zadawane przez prowadzącego,
• opowiedzieć krótko o sobie.
VI. NAGRODY
1. Nagrody przewidziane są dla wszystkich uczestniczek / uczestników, z wyróżnieniem jednej MAŁEJ
MISS Lata Nad Zalewem 2014, jednego MAŁEGO MISTERA Lata Nad Zalewem 2014 i jednej MISS
NASTOLATEK Lata Nad Zalewem 2014 .
2. Nagrody zostaną wręczone na scenie, bezpośrednio po ogłoszeniu werdyktu przez Jury.
3. Do chwili wręczenia nagród uczestników obowiązuje przygotowany strój.
VIII. ZGŁOSZENIA
1. Obowiązuje formularz zgłoszeniowy. Zgłoszenia do konkursu od rodziców lub opiekunów prawnych
przyjmuje Gminny Ośrodek Kultury w Stepnicy, ul. Portowa 7,
tel. / fax. 914188628, e-mail: gok.stepnica@op.pl lub osobiście do dnia 09 lipca 2014r.

