
REGULAMIN KONKURSU
MISS WODNIKA i MAŁEJ MISS WODNIKA

§1.
Postanowienia ogólne

1. Regulamin konkursu Miss Wodnika i Małej Miss Wodnika określa sposób i warunki 
przeprowadzenia konkursu. 

2. Organizatorem konkursu jest Urząd Miejski w Ozorkowie oraz Miejska Kryta Pływalnia 
„Wodnik” w Ozorkowie.

§2.
Organizacja konkursu

1. Konkurs Miss Wodnika i Małej Miss Wodnika ma charakter konkursu otwartego.
2. W konkursie  Miss  Wodnika  mogą wziąć  udział  kobiety  w wieku od 18 do 25 lat,  

natomiast  w  konkursie  Małej  Miss  Wodnika  uczestniczyć  mogą  dziewczęta 
w przedziale wiekowym od 5 do 8 lat.

3. Uczestniczki  przystępują do konkursu poprzez wypełnienie i  podpisanie formularza 
zgłoszeniowego „Miss Wodnika i Małej Miss Wodnika - Eliminacje” oraz złożenie go 
w kasie Miejskiej Krytej Pływalni „Wodnik” w Ozorkowie.

4. Kandydatka  zobowiązana  jest  do  przedstawienia  dwóch  zdjęć:  sylwetki  i  twarzy, 
w formie elektronicznej  na nośniku CD załączonym do formularza zgłoszeniowego 
bądź przesłanie na adres e-mail mkpwodnika@interia.pl.

5. Zgłaszając  swój  udział  w  konkursie  i  wypełniając  ww.  formularz  zgłoszeniowy, 
kandydatka  wyraża  zgodę na wykorzystanie  jej  wizerunku zgodnie z wypełnionym 
oświadczeniem.

6. W przypadku kandydatki biorącej udział w konkursie Małej Miss Wodnika zgłoszenia 
dokonuje  rodzic  bądź  prawny  opiekun,  jednocześnie  wyrażając  zgodę  na  udział 
dziecka w konkursie zgodnie z wypełnionym oświadczeniem. 

7. Zgłoszenie kandydatek następuje do dnia 31.08.2011r.
8. Konkurs  Miss  Wodnika  i  Małej  Miss  Wodnika  zostanie  przeprowadzony  w dwóch 

etapach:
I Etap - eliminacje wstępne  do finału konkursu –01.09.2011r.
II Etap – finał konkursu Miss Wodnika i Małej Miss Wodnika – 16.09.2011r.

§3.
Jury Konkursu

1. W  I  i  II  etapie  konkursu  wyboru  uczestniczek  dokonuje  odpowiedni  skład  Jury 
Konkursu.

2. Jury Konkursu wybiera finalistki etapu I oraz laureatki etapu II.
3. Jury Konkursu podczas oceny finalistek etapu I uwzględnia m.in. wygląd, osobowość, 

wdzięk  i  grację  oraz  elokwencję  i  poczucie  humoru  w  ustnej  prezentacji  każdej 
uczestniczki.

4. Obrady Jury Konkursu są zakończone sporządzeniem Protokołu Obrad Jury Konkursu,
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zawierającego listę laureatek finału otrzymujących nagrody Regulaminowe, o których 
mowa w §5 niniejszego regulaminu. 

§4.
Przebieg konkursu

1. W  trakcie  eliminacji  wstępnych  Jury  Konkursu  wyłoni  6  uczestniczek  etapu  I 
w konkursie Miss Wodnika oraz 6 uczestniczek w konkursie Małej Miss Wodnika.

2. W finale konkursu biorą udział finalistki wyłonione w etapie I.
3. Każda  z  finalistek  jest  zobowiązana  do wzięcia  udziału  w spotkaniach  finałowych, 

w ramach których odbędą się próby mające na celu przygotowanie finalistek do finału 
konkursu. Próby odbędą się w dniach między 05.09.2011r. a 15.09.2011r.

4. W finale konkursu uczestniczki przedstawiają się w minimum trzech prezentacjach:
a) Prezentacja w kostiumach kąpielowych 
b) Prezentacja w sukienkach letnich
c) Prezentacja w strojach wieczorowych
d) Ustna prezentacja własnej osoby i odpowiedzi na pytania Jury

5. W konkursie Miss Wodnika wyłaniane zostaną laureatki, które otrzymają tytuły:
1. Miss Wodnika
2. I vice Miss Wodnika
3. II vice Miss Wodnika

6. W  konkursie  Małej  Miss  Wodnika  wyłaniane  zostaną  laureatki,  które  otrzymają 
tytuły:

1. Mała Miss Wodnika

2. I Mała vice Miss Wodnika

3. II Mała vice Miss Wodnika
7. Finał konkursu odbędzie się  16 września 2011r. na terenie Miejskiej Krytej Pływalni 

„Wodnik” w Ozorkowie, ul. Lotnicza 1a, 95-035 Ozorków.

§5.
Nagrody w Konkursie

1. Laureatki  konkursu  Miss  Wodnika  i  Małej  Miss  Wodnika  otrzymają  nagrody 
Organizatora oraz nagrody ufundowane przez sponsorów.  



FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Miss Wodnika i Małej Miss Wodnika - Eliminacje

Imię i Nazwisko Kandydatki

Wiek

Numer kontaktowy

Adres e-mail

Oświadczam, iż wyrażam zgodę na nieodpłatne rozpowszechniania  mojego imienia 

i nazwiska oraz wizerunku (zdjęć) poprzez publiczną prezentację w mediach oraz materiałach 

informacyjno – promocyjnych Organizatora konkursu.

           ……………………………………………………..
                    czytelny podpis

Oświadczam, iż wyrażam zgodę na uczestnictwo mojej  córki  ………………………………… 

w konkursie Mała Miss Wodnika. 

……………………………………………………..
                    czytelny podpis


