
 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 46/2017 

 Starosty Łęczyńskiego  

z dnia 08.06.2017r. 

 

 

WYBORY MISS DOŻYNEK POWIATU ŁĘCZYŃSKIEGO 2017 

 

REGULAMIN KONKURSU 
 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

§ 1 

Definicje:  

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:  

1. Organizator – Starostwo Powiatowe w Łęcznej z siedzibą przy Al. Jana Pawła II 95A,  

21-010 Łęczna, Studio Wizażu & Stylizacji DIVA GLAMOUR, Zawieprzyce 69, 21-077 Spiczyn. 

2. Karta zgłoszeniowa Kandydatki– kwestionariusz określony w załączniku nr 1 do Regulaminu składany 

przez Kandydatkę u Organizatora 

3. Kandydatka- każda kobieta ubiegająca się o udział w konkursie „Wybory Miss Dożynek Powiatu 

Łęczyńskiego 2017” 

4. Uczestniczka – każda kobieta biorąca udział w konkursie „Wybory Miss Dożynek Powiatu Łęczyńskiego 

2017”. 

5. Jury konkursu – osoby powołane decyzją Organizatora do dokonania wyboru Laureatek Konkursu.  

6. Konkurs – „Wybory Miss Dożynek Powiatu Łęczyńskiego 2017”. 

7. Regulamin – Regulamin Niniejszego Konkursu. 

8. Laureatka – Zdobywczyni przynajmniej jednego z tytułów wymienionych w § 3 ust. 15.  

9. „Miss Dożynek Powiatu Łęczyńskiego 2017” – Zwyciężczyni Konkursu. 

10.  „I Wicemiss Dożynek Powiatu Łęczyńskiego 2017” – Zdobywczyni drugiego miejsca w Konkursie. 

11. „II Wicemiss Dożynek Powiatu Łęczyńskiego 2017” – Zdobywczyni trzeciego miejsca w Konkursie. 

12. „Miss Publiczności” – Laureatka wybrana przez publiczność Konkursu. 

 

 

PRAWA I OBOWIĄZKI ORGANIZATORA 
 

§ 2 

Organizator jest właścicielem Konkursu. Prawa Organizatora do organizacji konkursu nie są ograniczone 

prawami żadnych innych podmiotów, a w szczególności podmiotów organizujących krajowe i międzynarodowe 

konkursy piękności. 

 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNICZKI 

 

§ 3 

 

1. Uczestniczka zobowiązuje się do: 

1) przestrzegania postanowień Regulaminu 

2) osobistego i punktualnego stawiania się na zaplanowane zajęcia oraz do dokładnego wykonywania 

zleconych jej prac - niedopuszczalne jest stawienie się pod wpływem alkoholu, narkotyków lub 

innych używek. 

3) dbanie o swój profesjonalny wizerunek oraz o dobre imię 

4) stosowania się do poleceń Organizatora, fotografa oraz stylisty, w szczególności jeżeli chodzi o 

sposób zachowania się, ubioru, makijażu, uczesania 



 

 

5) godnego reprezentowania Powiatu Łęczyńskiego, dbałość o dobre imię własne oraz dobre imię 

Organizatorów 

6) zaniechania komentarzy Jury konkursu, ewentualne wnioski zgłaszać bezpośrednio 

do Organizatora 

7) bieżącego informowania Organizatora o zmianie adresu, numeru telefonu, a także sytuacji życiowej 

mogącej mieć wpływ na wypełnienie obowiązków wynikających z Regulaminu. 

2. Podczas finału Konkursu Uczestniczce bezwzględnie zakazuje się używać alkoholu, zażywać 

narkotyków oraz innych używek  

 

 

ORGANIZACJA I UDZIAŁ W KONKURSIE  

 

§ 4 

 

1. Konkurs ma charakter konkursu otwartego dla wszystkich kobiet zamieszkałych na obszarze powiatu 

łęczyńskiego. 

2. Konkurs odbywa się podczas imprezy „Dożynki Powiatu Łęczyńskiego 2017”  organizowanej   

27 sierpnia  2017 r. w Milejowie i ma na celu promocję kultury ludowej powiatu łęczyńskiego poprzez 

ekspozycję regionalnego stroju ludowego przez jego Uczestniczki. 

3. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 

4. Kandydatkami do Konkursu mogą być kobiety, które ukończyły 15 lat (osoby małoletnie biorą udział 

w konkursie za zgodą opiekuna prawnego – załącznik nr 2 do Regulaminu).  

Kandydatkami w konkursie nie mogą być pracownicy zatrudnieni u Organizatora a także członkowie ich 

najbliższej rodziny oraz członkowie Jury i ich członkowie rodzin.  

5. Udział w konkursie musi być poprzedzony zgłoszeniem Kandydatki poprzez wypełnienie „Karty 

zgłoszenia” (załącznik nr 1 do Regulaminu) wraz z załączoną wersją elektroniczną fotografii pełnej 

sylwetki oraz fotografii - twarzy. 

6. Zgłoszenia należy przesłać w formie skanu na adres e–mail: a.misztal@powiatleczynski.pl lub 

dostarczyć osobiście do  Starostwa Powiatowego w Łęcznej (parter budynku Centrum Zarządzania 

Siecią - Lokalne Centrum Informacji Turystycznej) do dnia 31.07.2017 r. do godz. 15:00.  

7. Organizator zastrzega sobie prawo odmówienia publikacji nadesłanych zdjęć, które mogą 

w jakimkolwiek stopniu naruszać przyjęte normy obyczajowe. 

8. Do finału konkursu zostanie zakwalifikowanych maksymalnie 10 Uczestniczek spośród nadesłanych 

zgłoszeń, na podstawie preeliminacji, których dokona Organizator do dnia 04.08.2017 r. 

9. Kandydatki zakwalifikowane do udziału w konkursie zostaną poinformowane drogą telefoniczną lub  

e-mailową. 

10. Kandydatki na zaproszenie Organizatora stawią się we wskazanym czasie i miejscu w celu 

przeprowadzenia ewentualnych sesji zdjęciowych lub dokonania innych czynności wynikających 

z charakteru konkursu. 

11. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w konkursie, Uczestniczka powinna złożyć pisemne 

powiadomienie o rezygnacji przynajmniej tydzień przed rozpoczęciem konkursu. 

12. Przystąpienie Uczestniczki do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu. 

13. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, wraz 

ze zgodą na podanie swoich danych, a także publikację listy i zdjęć  Uczestniczek na stronach 

internetowych Organizatora (www.powiatleczynski.pl; www.turystyka-pojezierze.pl, 

https://www.facebook.com/StarostwoPowiatoweWLecznej,www.divaglamour.pl,https://www.facebook.co

m/missdozynek/ ) oraz w publikacjach wydanych przez Organizatora. 

14. Informacji na temat organizacji konkursu udziela: Aleksandra Wolska, tel. 81/ 531 52 02 

15. W wyniku Konkursu, decyzją Jury, publiczności obserwującej Konkurs wybierane są:  

a) MISS DOŻYNEK POWIATU ŁĘCZYŃSKIEGO 2017 

b) I WICEMISS DOŻYNEK POWIATU ŁĘCZYŃSKIEGO 2017 

http://www.powiatleczynski.pl/
http://www.turystyka-pojezierze.pl/
https://www.facebook.com/StarostwoPowiatoweWLecznej
http://www.divaglamour.pl/


 

 

c) II WIECEMISS DOŻYNEK POWIATU ŁĘCZYŃSKIEGO 2017 

d) MISS PUBLICZNOŚCI  

16. Jury konkursowe może nadawać Uczestniczkom konkursu dodatkowe tytuły. 

 

PRZEBIEG KONKURSU MISS DOŻYNEK POWIATU ŁĘCZYŃSKIEGO 

 

§ 5 

 

1. Uczestniczki powinny zgłosić się na stoisko informacyjne Organizatora podczas imprezy dożynkowej 

w terminie uzgodnionym z Organizatorem. 

2. Organizator udostępni Uczestniczkom pomieszczenia niezbędne do  przygotowania się do występu na 

scenie. 

3. W trakcie Konkursu Uczestniczki prezentują się min. 2 razy w następujących strojach: 

a) strój ludowy 

b) strój wieczorowy 

4. Makijaż oraz stroje ludowe zapewnia Organizator.  

5. Prezentacja Uczestniczek i rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się ok. godz. 19.00 – 20.00. Szczegółowy 

terminarz godzinowy zostanie podany do wiadomości w dniu konkursu. 

6. Uczestniczki podczas konkursu odpowiedzą na pytania przygotowane przez Organizatora.  

 

JURY KONKURSU 

 

§ 6 

 

1. Organizator ustala skład Jury. 

2. Członkami Jury Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, mające ukończone 18 lat, niekaralne za 

przestępstwo umyślne i zaproszone do pełnienia funkcji członka Jury przez Organizatora. 

3. W Jury nie mogą zasiadać członkowie rodzin Uczestniczek.  

4. Członkowie Jury nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu zasiadania w Jury Konkursu.  

5. Jury wybiera Laureatki w głosowaniu tajnym, jedynie Miss Publiczności wybierana jest przez 

publiczność Konkursu. 

6. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronach Organizatora (www.powiatleczynski.pl, 

www.turystyka-pojezierze.pl,https://pl-pl.facebook.com/StarostwoPowiatoweWLecznej, 

www.divaglamour.pl, https://www.facebook.com/missdozynek/) 

 

NAGRODY 

 

§ 7 

 

1. Laureatki konkursu otrzymają nagrody i upominki ufundowane przez sponsorów i Organizatorów. 

2. Nagrody i upominki zostaną wręczone po zakończeniu Konkursu. 

  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 8 

 

1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator. Wszelkie decyzje 

Organizatora będą wiążące i ostateczne.  

2. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie z przyczyn organizacyjnych.  

3. Przystąpienie do Konkursu uważane będzie za uznanie warunków regulaminu oraz wyrażenie zgody 

na przetwarzanie danych osobowych Uczestniczek na cele związane z organizacją Konkursu zgodnie 

http://www.powiatleczynski.pl/
http://www.turystyka-pojezierze.pl/
https://pl-pl.facebook.com/StarostwoPowiatoweWLecznej
https://www.facebook.com/missdozynek/


 

 

z ustawą z dnia 28.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.). 

Uczestniczki Konkursu wyrażają zgodę na opublikowanie swojego imienia, nazwiska i miejscowości 

zamieszkania oraz informacji o otrzymanej nagrodzie na stronach internetowych Organizatora oraz 

w innych środkach masowego przekazu.  

4. Uczestniczki wyrażają również zgodę na wielokrotne, nieodpłatne, nieograniczone w czasie 

publikowanie wizerunku w mediach (Internet, prasa, prezentacje multimedialne), w materiałach 

promujących i w wydawnictwach dotyczących Powiatu Łęczyńskiego (druk w dowolnej liczbie publikacji 

i w dowolnym nakładzie). 

5. Laureatki Konkursu są zobowiązane do nieodpłatnego uczestniczenia w roku następnym w: sesjach 

fotograficznych na potrzeby promocji Konkursu, wywiadach promujących Konkurs, a Zwyciężczyni 

również w finale Konkursu w roku następnym jako gość honorowy lub członek Jury i przekazania 

osobiście korony następczyni. 

6. Decyzją Organizatora Uczestniczka może zostać wykluczona na każdym etapie Konkursu za naruszenie 

postanowień Regulaminu. 

7. Przesłanką będącą podstawą do wykluczenia Uczestniczki jest w szczególności: 

1) niesubordynacja, arogancja, nadużywanie alkoholu lub używanie innych używek, 

2) podanie na Karcie zgłoszenia i Oświadczeniu danych niezgodnych z prawdą, 

3) kreowanie i rozpowszechnianie negatywnego obrazu Konkursu i Organizatora.  

8. Administratorem danych osobowych będzie Organizator. Uczestniczkom Konkursu przysługuje prawo 

dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawianie.  


