Regulamin Miss oraz Mister PPWSZ w Nowym Targu
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem Konkursu MISS PPWSZ oraz MISTER PPWSZ w Nowym Targu jest Samorząd
Studencki Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej znajdującej się przy ulicy
Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ.
Z Organizatorem konkursu mogą współpracować osoby prawne i fizyczne, które zdecydują się na
stosowne umowy współpracy. Dla ważności umowy o współpracy konieczne jest zachowanie formy
pisemnej.
2. Użycie nazwy konkursu oraz znaku firmowego 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. Organizator
konkursu obowiązany jest zapoznać uczestniczki oraz uczestników konkursu z niniejszym
regulaminem. Uczestnicy po zapoznaniu się z regulaminem potwierdzają to w formie pisemnej.
4. Osoba do kontaktu:
Paulina Wrona
paulina.wrona24@gmail.com
II. ZASADY ORGANIZACJI KONKURSU
1. Konkurs Miss PPWSZ oraz MISTER PPWSZ w Nowym Targu ma charakter konkursu otwartego
dla wszystkich zgłaszających się kandydatów, jeżeli odpowiadają wymaganiom określonym w
niniejszym regulaminie. Naruszenie niniejszego regulaminu, w tym przekroczenie ustalonych
terminów obowiązujących w poszczególnych etapach konkursu, powoduje nieważność
przeprowadzonych czynności, zaś kandydaci wyłonieni z takiej eliminacji nie będą dopuszczeni do
dalszych etapów konkursu. Warunkiem odbycia się konkursu jest zgłoszenie się minimum ośmiu
uczestniczek do tytułu MISS PPWSZ oraz ośmiu uczestników do tytułu MISTER PPWSZ.
2. Laureaci konkursu finałowego muszą być bezdzietnymi pannami oraz kawalerami, posiadać
obywatelstwo polskie przez minimum rok od daty wyboru, pod rygorem pozbawienia tytułu oraz
wszystkich uzyskanych nagród i zwrotu wszystkich udokumentowanych kosztów poniesionych przez
organizatora na przygotowania laureatów.
W toku konkursu wyłonieni zostaną laureaci, którzy otrzymają następujące tytuły:
MISS PPWSZ:
- MISS PPWSZ w Nowym Targu
- I VICEMISS, II VICEMISS PPWSZ w Nowym Targu
- MISS Publiczności/Internautów PPWSZ w Nowym Targu

MISTER PPWSZ:

- MISTER PPWSZ w Nowym Targu
-I VICEMISTER, II VICEMISTER PPWSZ w Nowym Targu
- MISTER Publiczności/Internautów PPWSZ w Nowym Targu
3. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do ustalania dodatkowych tytułów, jeżeli ilość
nagród nieregulaminowych będzie większa niż ilość tytułów głównych.
4. Miss PPWSZ reprezentować będzie Uczelnie w Ogólnopolskim konkursie Miss PWSZ, z kolei
Mister PPWSZ również może reprezentować uczelnie, o ile taki konkurs będzie miał miejsce.
III. PRZEBIEG KONKURSU
1. Kwalifikacje do konkursu
a) O liczbie kandydatów biorących udział w ścisłym finale Konkursu MISS PPWSZ oraz MISTER
PPWSZ w Nowym Targu decyduje Organizator.
b) Kandydaci zakwalifikowane do Finału konkursu Miss PPWSZ w Nowym Targu zobowiązani są
podpisać i przestrzegać Regulamin konkursowy.
c) Z momentem podpisania oświadczenia o zaznajomieniu się z regulaminem, Kandydaci są
zobowiązana do podporządkowania się harmonogramowi przygotowań określonemu przez
Organizatora w szczególności udział we wszystkich próbach przygotowujących do Gali Finałowej
Konkursu.
d) Nieobecność podczas działań poprzedzających galę podejmowanych przez Organizatora, tj., próby
choreograficzne, grożą dyskwalifikacją
e) Miss, I i II VICEMISS Miss PPWSZ w Nowym Targu uprawnione są do udziału w eliminacji
ogólnopolskiej. Mister PPWSZ również może reprezentować uczelnie, o ile taki konkurs będzie miał
miejsce
IV. FINAŁ
1. Finał konkursu Miss PPWSZ odbędzie się 07.06.2018 roku podczas Juwenalii organizowanych
przez Samorząd Studencki PPWSZ.
2. Finał konkursu poprzedzają spotkania skoordynowane przez Organizatora: próby choreograficzne i
wydarzenia promocyjne. 3. Jury powołane przez Organizatora wyłoni laureatów konkursu zgodnie z
niniejszym regulaminem oraz ogłosi, którzy z finalistów otrzymują tytuł komplementarny.
V. JURY
1. Wyboru kandydatek kwalifikacji wewnętrznych castingowych oraz konkursowych dokonuje Jury.
2. Skład Jury ustala Organizator.
3. Udział w pracach Jury jest honorowy.
4. W sprawach spornych decydującym jest głos Przewodniczącego Jury.
5. Podczas finału Jury musi przedstawić swój werdykt w ściśle określonym i wyznaczonym czasie
trwania koncertu.

6. Czas pracy Jury i czas wydania werdyktu wyznacza i określa Przewodniczący Jury*.
*W przypadku nie uzgodnienia werdyktu przez Jury w wyznaczonym czasie, do podania i ogłoszenia
wyników finału konkursu upoważniony jest Przewodniczący Jury.
VI. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO KONKURSU
1. Kandydaci zgłaszająca się do konkursu wyboru Miss PPWSZ i Mister PPWSZ w Nowym Targu
muszą spełniać następujące warunki:
- Kandydaci muszą posiadać status studenta PPWSZ w Nowym Targu (stacjonarnego i
niestacjonarnego)
- Posiadać obywatelstwo polskie
- Być bezdzietną panną lub kawalerem
- Wiek - brak ograniczeń
2. W konkursie uczestniczyć mogą kandydaci, które w dotychczasowych edycjach konkursu Miss
PPWSZ i Mister PPWSZ nie uzyskały jakiegokolwiek tytułu w finale imprezy.
3. Laureaci Miss PPWSZ i Mister PPWSZ w Nowym Targu nie mogą brać udziału w innych
konkursach piękności organizowanych w Polsce pod rygorem pozbawienia tytułu i związanych z nim
nagród.
5. Każda z kandydatów zakwalifikowana do konkursu obowiązana jest przygotować na własny koszt
strój casual do prezentacji oraz odpowiednie do niej obuwie na wysokim obcasie (tzn. szpilki, słupki i
koturny). Suknie wieczorową na czas trwania konkursu zapewnia Organizator. Buty do sukni
uczestniczka musi zapewnić sobie na własny koszt. Ponad to uczestniczki są zobowiązane do oddania
sukni w wyznaczonym terminie przez Organizatora.
6. Wszyscy zakwalifikowani do finału kandydaci zobowiązani są do przestrzegania regulaminu
ustalonego przez Organizatora oraz przestrzegania umowy zawartej z Organizatorem.
VII. NAGRODY
1. Miss PPWSZ w Nowym Targu i Mister PPWSZ: korona (przechodnia), szarfa tytułowa
2. I i II Vicemiss PPWSZ oraz I i II Vicemister w Nowym Targu: szarfa tytułowa
3. Miss i Mister Publiczności/Internautów: szarfa tytułowa
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Kandydaci w momencie zgłoszenia się do konkursu oświadczają, że zapoznali się i akceptują
niniejszy regulamin, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych (zgodnie z ustawą o ochronie
danych osobowych z dnia 29.08.1997r. Dz. U. Nr.133, Poz.883) oraz publikacje i rozpowszechnianie
jej wizerunku na łamach gazet, dzienników, gazet internetowych, portalach społecznościowych
współpracujących z Miss PPWSZ oraz Mister PPWSZ w Nowym Targu.
2. Kandydaci oświadczają, iż nie będą rościły żadnych pretensji w stosunku do Organizatora za
publikację nadesłanych przez nich zdjęć na oficjalnych stronach Organizatora, w materiałach
zamieszczonych przez media współpracujące z Organizatorem.

