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Puławy, dnia 13 maja 2016 r. 

SP.4040.1.16.2016.KL 

  
  Wójt Gminy Puławy 
 ogłasza 

„Konkurs mody i urody o tytuł Miss Truskawki 2016” 
 
 

R e g u l a m i n   K o n k u r s u 
 

§ 1. Warunki uczestnictwa. 
 

1. Organizatorem Konkursu mody i urody o tytuł Miss Truskawki 2016 jest Gmina Puławy            
z siedzibą w Puławach przy ul. Dęblińskiej 4. 
2. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie mieszkanki Gminy Puławy. 
3. W konkursie mogą uczestniczyć pracownice Urzędu Gminy Puławy, gminnych jednostek 
organizacyjnych oraz Radne Gminy Puławy z tym zastrzeżeniem, że nie mogą być im 
przyznane nagrody konkursowe. Dopuszcza się jednak możliwość wręczenia im wyróżnień 
poza konkursem. 
 

§ 2. Termin i miejsce konkursu. 
 
1. Konkurs mody i urody o tytuł Miss Truskawki 2016 rozegrany zostanie w trakcie trwania 
festynu plenerowego „6. Święto Truskawki w Gminie Puławy”, w dniu 03 lipca 2016 r. na 
stadionie Klubu Sportowego „Góra Puławska”, ul. Długa w Górze Puławskiej. 
2. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane będą w terminie od dnia ogłoszenia do dnia                      
17 czerwca 2016 r. 
 

§ 3. Zasady konkursu. 
 

1. Aby wziąć udział w konkursie należy, w terminie o którym mowa w § 2 ust. 2 regulaminu, 
dokonać zgłoszenia, składając w siedzibie Organizatora wypełnioną kartę zgłoszeniową, 
której wzór stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. 
2. Konkurs rozegrany zostanie w następujących kategoriach wiekowych: 

a) do lat 7, 
b) od 7 do 18 roku życia, 
c) powyżej 18 roku życia. 

3. W przypadku niedostatecznej liczby zgłoszeń, Organizator zastrzega sobie prawo do 
rozegrania konkursu bez podziału na kategorie wiekowe. 
4. Udział w konkursie osób niepełnoletnich uzależniony jest od wyrażenia zgody przez 
rodzica lub opiekuna prawnego. 
5. Uczestniczki wezmą udział w rewii konkursowej, podczas której zaprezentują się                                 
w przygotowanych przez siebie strojach, nawiązujących tematycznie do truskawek. 
6. Występ zostanie oceniony przez jury konkursowe w składzie powołanym przez Wójta 
Gminy Puławy. 
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7. Rozstrzygnięcie konkursu odbywać się będzie w oparciu o kryteria: ogólny pomysł                       
i estetyka ubioru, nawiązanie do tematyki konkursu, kreatywność, innowacyjność, ogólny 
wygląd i autoprezentacja uczestniczek. 
8. O wyniku konkursu zadecyduje najwyższa łączna liczba punktów, uzyskanych przez 
uczestniczki od członków jury konkursowego. W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej 
kandydatek równej liczby punktów, jury ustali kolejność miejsc w drodze głosowania. 
 

§ 4. Wybór Miss Publiczności. 
 
1. Występ uczestniczek zostanie poddany ocenie publiczności, która w drodze głosowania 
wyłoni Miss Publiczności. 
2. Głosowanie odbywać się będzie poprzez wrzucanie do przygotowanej urny wypełnionych 
kart do głosowania. 
3. Zdobywczynią tytułu zostanie uczestniczka, która otrzyma najwyższą liczbę ważnie 
oddanych głosów. 
 

§ 5. Nagrody i wyróżnienia konkursowe. 
 
1. W Konkursie mody i urody o tytuł Miss Truskawki 2016 przyznane zostaną tytuły Miss 
Truskawki 2016 oraz Wicemiss Truskawki 2016 w każdej kategorii wiekowej. Laureatce 
wyłonionej w trybie § 4 regulaminu przyznany zostanie tytuł Truskawkowej Miss Publiczności 
2016. 
2. Organizator dopuszcza możliwość przyznania wyróżnień poza konkursem w sytuacji,                    
o której mowa w §1 ust. 3 niniejszego regulaminu oraz w innych uzasadnionych 
okolicznościach. 
3. Laureatki zostaną uroczyście udekorowane oraz otrzymają pamiątkowe dyplomy i nagrody 
rzeczowe.  
 

§ 6. Postanowienia końcowe. 
 
1. Ewentualne spory i wątpliwości wynikające ze stosowania niniejszego regulaminu 
rozstrzyga Wójt Gminy Puławy. 
2. Uczestniczka przystępując do konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych 
osobowych na potrzeby działań informacyjno-promocyjnych prowadzonych przez 
Organizatora. 
3. Uczestniczka przystępując do konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne utrwalanie przez 
Organizatora jej wizerunku w trakcie trwania konkursu. Nadto wyraża nieodpłatną zgodę na 
rozpowszechnianie przez Organizatora wizerunku jej osoby w formie analogowej i cyfrowej, 
bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, w dowolnym medium - na potrzeby działań 
informacyjno-promocyjnych prowadzonych przez Organizatora. 
 
 

 


