REGULAMIN NARODOWEGO KONKURSU PIĘKNA
MISTER OPOLSZCZYZNY
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin Narodowego Konkursu Piękna Mister Opolszczyzny (dalej: “Regulamin”)
określa zasady i sposób organizacji oraz przeprowadzenia Narodowego Konkursu
Piękna Mister Opolszczyzny (dalej: “Konkurs”).
2. Organizatorem Konkursu jest Anna Pabiś działająca na podstawie licencji wydanej
przez Missland Sp. z o.o. (dalej: “Organizator”).
3. Organizator jest podmiotem wyłącznie uprawnionym do organizacji i produkcji
Konkursu, a w tym dysponuje prawami do oznaczenia graficznego Konkursu i
posługiwania się nazwą “Mister Opolszczyzny” do celów organizacji Konkursu.
4. Organizator w ramach zawartych umów jest wyłącznym reprezentantem na terenie
Opolszczyzny – Narodowego Konkursu Piękności Mister Polski.
§2
ZASADY ORGANIZACJI KONKURSU
1. Konkurs przebiega w następujących etapach:
a) Kwalifikacje castingu on-line – przeprowadza Organizator za pośrednictwem
zgłoszenia internetowego; Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie
Organizatora www.misspolskiopolszczyzny.pl; Organizator kontaktuje się drogą emailową z wybranymi kandydatami zapraszając na casting stacjonarny.
b) Kwalifikacje castingu stacjonarnego – każdy z kandydatów zobowiązany jest
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przygotować na własny koszt: kąpielówki/szorty, elegancką białą koszulę wraz z
czarnymi spodniami; Wyboru finalistów konkursu dokonuje Jury konkursowe; O
liczbie kandydatów biorących udział w Konkursie decyduje Organizator; Organizator
dopuszcza możliwość organizacji dodatkowych castingów.
c) Okres przygotowawczy – zakwalifikowany kandydat do finału Konkursu
zobowiązany jest podpisać i przestrzegać umowę oraz regulamin konkursowy; W
momencie podpisania umowy i regulaminu, kandydat jest zobowiązany do
podporządkowania się harmonogramowi przygotowań, który określi Organizator, w
szczególności udział we wszystkich próbach przygotowujących do gali finałowej
Konkursu;

Nieobecność

podczas

działań

poprzedzających

galę

finałową

podejmowanych przez Organizatora tj. zgrupowanie przygotowawcze, sesje
fotograficzne, próby choreograficzne, atrakcje promocyjno-marketingowe dla
sponsorów Konkursu – skutkuje dyskwalifikacją z Konkursu oraz konsekwencjami
finansowymi według odrębnej umowy zawartej pomiędzy kandydatem a
Organizatorem.
d) Finał – poprzedza zgrupowanie przygotowawcze, sesja zdjęciowa oraz wydarzenia
promocyjno-marketingowe dla sponsorów Konkursu; W ramach finału wyłania się
co najmniej 3 laureatów, którym przyznaje się tytuły: Mister Opolszczyzny, 1
Wicemister Opolszczyzny, 2 Wicemister Opolszczyzny. Laureaci w związku z
uzyskanymi tytułami otrzymują szarfy tytułowe; W ramach finału Konkursu mogą
być przyznawane również inne tytuły i nagrody, w tym nagrody ufundowane przez
osoby trzecie.
2. Niezależnie od postanowień punktów poprzedzających, Organizator ma prawo
wytypowania uczestników Konkursu zakwalifikowanych do każdego etapu według
własnego uznania, choćby nie uczestniczyli w żadnym z poprzedzających etapów
Konkursu.
3. Wyłonienie laureatów poszczególnych etapów Konkursu, przyznanie tytułów o
których mowa w pkt 1 d) dokonuje Jury, w składzie określonym dla każdego z
etapów przez Organizatora.
4. Czas pracy Jury i jego werdykt wyznacza i określa przewodniczący Jury.
Przewodniczący Jury zostaje wyłoniony z grona Jury na zasadach określonych przez
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Organizatora. Na wypadek nieuzgodnienia werdyktu Jury w wyznaczonym czasie,
werdykt ustala i podaje do publicznej wiadomości przewodniczący Jury po
konsultacji z Organizatorem.
§3
WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO KONKURSU
PRZEBIEG KONKURSU
1. Konkurs ma charakter otwarty dla wszystkich kandydatów, którzy odpowiadają
wymaganiom określonym w niniejszym Regulaminie.
2. Uczestnik Konkursu musi spełniać następujące wymagania:
a) Być stanu wolnego;
b) Być bezdzietny;
c) Posiadać obywatelstwo polskie;
d) W chwili przystąpienia do Konkursu ukończyć 18. rok życia, a na dzień 31 grudnia
br. nie może ukończyć 29. rok życia;
3. Nieposiadanie lub utrata kwalifikacji określonych w ust. 2 są podstawą do
wykluczenia uczestnika z Konkursu, pozbawienia jego tytułów, nagród lub
przywilejów związanych z uczestnictwem w Konkursie, a także stanowią podstawę
odpowiedzialności odszkodowawczej uczestnika Konkursu.
4. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu, w
tym do uczestniczenia w zgrupowaniach przygotowawczych, a także do zawarcia
odrębnych umów regulujących szczegółowe warunki udziału uczestnika w
Konkursie. Odmowa zawarcia umowy z Organizatorem, o której mowa w zdaniu
poprzedzającym, jest równoznaczna z wykluczeniem uczestnika z Konkursu.
5. Laureaci Konkursu nie mogą brać udziału w innych konkursach piękności bez zgody
Organizatora. Naruszenie tego obowiązku stanowi podstawę do wykluczenie
uczestnika z Konkursu oraz do pozbawienia go tytułów, nagród i przywilejów
związanych z udziałem w Konkursie.
6. Uczestnicy Konkursu we własnym zakresie ponoszą wszelkie koszty uczestnictwa w
Konkursie. W zakresie udziału w zgrupowaniach przygotowawczych oraz w etapie
finału, uczestnicy Konkursu we własnym zakresie ponoszą koszty podróży.
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7. Uczestnicy Konkursu nie mogą bez zgody Organizatora udzielać wywiadów,
uczestniczyć w imprezach i promować się jako finaliści bądź też laureaci konkursu.
Uczestnicy są zobowiązani do zachowania tajemnicy dotyczącej przygotowań i
ustaleń umowy zawartej z Organizatorem.
§4
POSTANOWIENIE KOŃCOWE
1. Niniejszy Regulamin może być zmieniany w dowolnym czasie bez podawania
przyczyn.
2. Konkurs może zostać w każdym czasie odwołany bez podawania przyczyny, co nie
rodzi żadnych roszczeń po stronie uczestników Konkursu ani żadnych innych
podmiotów.
3. W sprawach nieunormowanych w niniejszym Regulaminie lub w razie zaistnienia
wątpliwości co do treści lub interpretacji niniejszego Regulaminu wszelkie decyzje
podejmuje Organizator, od których to decyzji odwołanie nie przysługuje.
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