
Regulamin konkursu „MISS SĘDZISZOWA 2016” 

 

I. Postanowienia ogólne 
Organizatorem Konkursu „Miss Sędziszowa 2016” jest: 

− Burmistrz Sędziszowa 

− Samorządowe Centrum Kultury im. Jana Pawła II 

− Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sędziszowie 
 

Organizatorzy eliminacji zobowiązani są: 
zapoznać zgłaszające się kandydatki z niniejszym regulaminem przed ich przystąpieniem 

do konkursu i odebrać kartę zgłoszeniowa oraz oświadczenie z datą jego złożenia, 

potwierdzone własnoręcznym podpisem kandydatki o następującej treści: 

„Oświadczam, że zapoznałam się z Regulaminem Konkursu „Miss Sędziszowa 2016” 

i zobowiązuję się do jego przestrzegania”. 

 

II. Zasady organizacji konkursu 
Konkurs „Miss Sędziszowa 2016” ma charakter otwarty. Mogą w nim uczestniczyć 

obywatelki polskie, jeżeli odpowiadają wymogom niniejszego regulaminu. 

W konkursie wyłaniane są laureatki, które otrzymają tytuły: 

− Miss Sędziszowa 2016 

− I Wicemiss Sędziszowa 2016 

− II Wicemiss Sędziszowa 2016 

(kadencja trwa do następnych wyborów) 

 

Kandydatka do konkursu „Miss Sędziszowa 2016” musi spełniać następujące warunki: 

− musi być zameldowana lub ucząca się na terenie gminy Sędziszów, 

− mieć ukończone 16 lat w dniu przystąpienia do konkursu, 

− wypełnić ankietę uczestnictwa w konkursie (pisemna zgoda rodziców w przypadku gdy 

kandydatka jest niepełnoletnia), 

− w konkursie nie może brać udziału kandydatka, która otrzymała tytuł Miss Sędziszowa 

w poprzednich latach. 

 



III. Przebieg konkursu 
Eliminacje do konkursu odbywać się będą poprzez: zgłoszenie listowne lub osobiste 

przekazanie karty zgłoszeniowej kandydatki do Urzędu Miejskiego w Sędziszowie 

(Sekretariat – pokój nr 1), do dnia 15 czerwca 2016 roku. Wybrane kandydatki otrzymają 

zaproszenie do udziału w konkursie. Kandydatki potwierdzają swoje uczestnictwo  

w konkursie oświadczeniem oraz pisemną zgodą rodziców (w przypadku gdy kandydatka 

jest niepełnoletnia). Konkurs polega na kilkakrotnym zaprezentowaniu się podczas koncertu 

publiczności i jurorom. Kandydatki, które zakwalifikowały się do konkursu, są 

zobowiązane do uczestnictwa w próbach i przygotowaniach do występu pod rygorem 

wykluczenia ich z konkursu. Laureatki wybiera jury powołane przez organizatora Decyzja 

jury jest ostateczna W konkursie nie mogą brać udziału przedstawicielki najbliższej rodziny 

jury. Wszystkie sprawy sporne, wynikłe z interpretacji niniejszego regulaminu rozstrzyga 

organizator. 


