
REGULAMIN WYBORÓW 

"MISS POWIATU ZGIERSKIEGO 2007" 

1. Cele imprezy: 

• promowanie piękna kobiecego, 

• integracja grup młodzieży z poszczególnych miast i gmin powiatu zgierskiego, 

• promocja powiatu zgierskiego i gminy Aleksandrów Łódzki, 

• wspólna zabawa i relaks. 

2. Organizatorem  wyborów  jest  Klub  „Młodzi  Przedsiębiorcy”,  działający  przy 

Stowarzyszeniu Przedsiębiorców Aleksandrowa Łódzkiego „2000”. 

3. W wyborach mogą brać udział kobiety mieszkające na terenie powiatu zgierskiego w 

okresie:  od  dnia  eliminacji  wyborów  miss  do  23  września

2007 roku (finał konkursu) i jednocześnie te, które ukończyły 17 lat do dnia eliminacji. 

Żadne  inne  kryteria,  w  szczególności:  stan  cywilny,  posiadanie  dzieci  -  nie  mają 

znaczenia. 

4. W wyborach nie może wziąć udział ubiegłoroczna Miss Powiatu Zgierskiego. 

5. Warunkiem wzięcia udziału w wyborach jest osobiste przybycie na eliminacje, które 

odbędą się dnia 24 sierpnia 2007 roku w miejscu wskazanym przez organizatora. Przed 

przystąpieniem  do  eliminacji,  każda  kandydatka  zapoznaje  się  z  niniejszym 

regulaminem,  co  potwierdza  własnoręcznym  podpisem  na  karcie  zgłoszenia 

przygotowanej przez organizatorów. W dniu eliminacji kandydatka musi mieć ze sobą 

ważny  dokument  tożsamości  (dowód  osobisty,  paszport  lub  legitymację  szkolną). 

Powinna  także  mieć  ze  sobą  buty  na  obcasie  i  strój  wieczorowy.  Kandydatka 

zobowiązana jest do wypełnienia karty zgłoszenia oraz do dostarczenia organizatorom 

swojej aktualnej fotografii. Fotografia oraz karta zgłoszenia przechodzą na własność 

organizatora. 



6. Kandydatki na eliminacje i finał przyjeżdżają na koszt własny. 

7. Kandydatki - finalistki prezentowane są na łamach Biuletynu „Alternatywy 44” oraz 

strony  internetowej  www.alemiasto.pl.  Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do 

prezentacji kandydatek podczas trwania eliminacji. 

8. Do  gali  finałowej  kwalifikuje  się  15  kandydatek.  Wszystkie  kandydatki  do  finału 

kwalifikuje jury. 

9. Dopuszcza  się  możliwość  zrezygnowania  z  przeprowadzania  eliminacji,

w przypadku, gdy liczba kandydatek zgłoszonych do konkursu będzie mniejsza, bądź 

równa ilości  kandydatek przechodzących do finału.  W takim przypadku kandydatki 

przechodzą do finału automatycznie. 

10.Podczas  finału  ogłaszane  są  tytuły  :  Miss  Powiatu  Zgierskiego  2007,  I  Vice  Miss 

Powiatu  Zgierskiego  2007,  Miss  Publiczności,  Miss  Internetu..

O wyborze "Miss Powiatu Zgierskiego 2007", "I Vice Miss Powiatu Zgierskiego 2007" 

decyduje  jury.  O  wyborze  "Miss  Publiczności"  decydują  widzowie  zgromadzeni 

podczas  finału.  Tryb  wyboru  "Miss  Publiczności"  ogłasza  jury  podczas  finału.  O 

wyborze  "Miss  Internetu"  decyduje  liczba  głosów  oddanych  w  głosowaniu 

internetowym na stronie  www.alemisto.pl. Dopuszcza się możliwość przyznania tego 

tytułu kandydatce, które nie weszła do finału. 

11.Podczas finału dopuszczalne jest dokonanie wyboru dodatkowych Miss. Decyzję taką 

podejmuje jury i ogłasza to podczas finału. 

12.Jury powinno liczyć minimum 5 osób. Zawsze musi być nieparzysta liczba jurorów. W 

skład jury wchodzą: 

• przedstawiciele organizatora, 
• przedstawiciele sponsorów, 
• przedstawiciele mediów 

Możliwe  jest  uzupełnienie  składu  jury  o  inne  osoby,  np.  znane  osobistości  życia 

publicznego  oraz  przedstawicieli  środków  masowego  przekazu,  którzy  pomagają  w 

rozpropagowaniu  wyborów  Miss  Powiatu  Zgierskiego  2007.

Na każdym z etapów wyborów możliwe są zmiany składu jury. Skład jury ogłaszany jest 

http://www.alemiasto.pl/
http://www.alemisto.pl/


przed każdym etapem wyborów. 

12.Finalistki  zobowiązane są w okresie od dnia eliminacji konkursu „Miss 

Powiatu  Zgierskiego  2007”  do  dnia  gali  finałowej  do  uzyskiwania 

każdorazowej  zgody  organizatora  na  udział  w  imprezach,  akcjach 

zdjęciowych  i  innych  przedsięwzięciach  organizowanych  przez  inne 

podmioty niż Klub „Młodzi Przedsiębiorcy” 

13.Finalistki konkursu wyrażają zgodę na korzystanie z ich wizerunku przez 

organizatora  oraz  partnerów  medialnych  do  dnia  wyborów

„Miss Powiatu Zgierskiego 2007”. 

14.Naruszenie niniejszego regulaminu przez kandydatkę może być powodem 

niedopuszczenia  do  udziału  w  wyborach,  bądź  natychmiastowego 

wykluczenia kandydatki z wyborów. 

15.Wszystkie sprawy sporne wynikłe z interpretacji niniejszego regulaminu 

rozstrzyga organizator. 

16.Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. O zmianach 

tych  muszą  być  poinformowane  kandydatki  startujące  do  tytułu  „Miss 

Powiatu Zgierskiego 2007”. 


