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WYBORY  

MISS I MISTERA BOLESŁAWIECKIEGO ŚWIĘTA CERAMIKI 

R E G U L A M I N  K O N K U R S U 

 
I POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1.  Organizatorem Wyborów MISS I MISTERA BOLESŁAWIECKIEGO ŚWIĘTA CERAMIKI 2015,      
jest Bolesławiecki Ośrodek Kultury – Międzynarodowe Centrum Ceramiki, Pl. J. Piłsudskiego 1c 
w Bolesławcu. 
2.  Partnerem konkursu mogą zostać osoby prawne lub fizyczne, które zawrą stosowne umowy 
współpracy. 
3.  Nazwa lub znaki firmowe konkursu mogą być użyte wyłącznie przez podpisanie odpowiedniej 
umowy z Organizatorem. 
4.  Decyzje organizatora i jury są ostateczne i nie mogą być zaskarżane w odrębnym trybie. 
Organizator konkursu zobowiązany jest zapoznać uczestniczki konkursu z niniejszym    
regulaminem. Uczestnicy po zapoznaniu się z regulaminem potwierdza to w formie  pisemnej. 

 

II ZASADY ORGANIZACJI KONKURSU 
 

1.  Konkurs Miss i Mister Bolesławieckiego Święta Ceramiki ma charakter konkursu otwartego 
dla wszystkich zgłaszających się kandydatek i kandydatów, jeżeli odpowiadają wymaganiom 
określonym w niniejszym regulaminie. Na castingi zapraszane są te kandydatki i kandydaci, 
którzy stawili się na ogłoszony casting. 
2. Naruszenie niniejszego regulaminu, w tym przekroczenie ustalonych terminów 
obowiązujących w poszczególnych etapach konkursu, powoduje nieważność przeprowadzonych 
czynności, zaś kandydatki oraz kandydaci wyłonieni z takiej kwalifikacji nie mogą być 
dopuszczeni do dalszych etapów konkursu. 
3.  Laureatki i laureaci konkursu finałowego muszą mieć 17 lata /udział w wyborach za zgoda 
rodziców/, posiadać obywatelstwo polskie, przez rok od daty wyboru, pod rygorem pozbawienia 
tytułu oraz wszystkich uzyskanych nagród i zwrotu wszystkich udokumentowanych kosztów 
poniesionych przez Organizatora na przygotowania laureatki i laureata wyborów Miss i Mistera 
Bolesławieckiego Święta Ceramiki 2015 od daty podpisania Umowy konkursu. 
 
4.  W toku konkursu wyłonione zostaną laureatki i laureaci, którzy otrzymają następujące tytuły:  

- Miss Bolesławieckiego Święta Ceramiki 2015 
- II i III Vicemiss Bolesławieckiego Święta Ceramiki 2015 
- Miss internautów 2015 
 
- Mister Bolesławieckiego Święta Ceramiki 2015 
- II i III Vicemister Bolesławieckiego Święta Ceramiki 2015 
- Mister internautów 2015 
 

5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ustalania dodatkowych tytułów. 

6. Miss i Mister Bolesławieckiego Święta Ceramiki 2015 będzie przez cały rok reprezentować 
swoim wizerunkiem miasto Bolesławiec oraz Bolesławieckie Święto Ceramiki. 
 

III PRZEBIEG KONKURSU 

1.  Kwalifikacje do konkursu: 
 Kwalifikacje do konkursu przeprowadza Organizator za pośrednictwem castingu. 
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 Na casting zaproszeni są kandydatki oraz kandydaci, którzy wyrazili chęć wzięcia udziału w 
konkursie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie 
Organizatora lub stawili się na casting wg ogłoszenia na stronie Organizatora. 

 Organizator dopuszcza możliwość organizacji dodatkowych castingów. 
 O liczbie kandydatów biorących udział w ścisłym finale Konkursu Miss i Mister 

Bolesławieckiego Święta Ceramiki 2015  decyduje Organizator. 
2. Okres przygotowawczy: 
 Kandydatka i Kandydat zakwalifikowani do Finału Konkursu Miss i Mister Bolesławieckiego 

Święta Ceramiki musi podpisać i przestrzegać Regulamin konkursowy. 
 Z momentem podpisania Regulaminu, Kandydatka i Kandydat są zobowiązani 

podporządkowania się harmonogramowi przygotowań określonemu przez Organizatora                       
w szczególności udział we WSZYTKICH próbach przygotowujących do Gali Finałowej. 

 Nieobecność podczas działań poprzedzających gale podejmowanych przez Organizatora tj. 
próby choreograficzne, grozi dyskwalifikacją z konkursu. 

 W okresie poprzedzającym Wielka Galę Finałową Kandydatka i Kandydat są zobowiązani do  
zachowania szczególnej dbałości o zdrowie i wizerunek oraz do wspierania działań 
podejmowanych przez Organizatora. 

 

IV FINAŁ 
 

1. Finał konkursu Miss i Mistera Bolesławieckiego Święta Ceramiki odbędzie się  22 sierpnia 
2015 roku, godz. 18.00, Pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1 c w Bolesławcu. Finał konkursu 
poprzedzają spotkania skoordynowane przez Organizatora: próby choreograficzne, sesje 
fotograficzne i wydarzenia promocyjne, spotkania ze stylistom, przymierzanie sukienek, 
garniturów do konkursu itd. 
2. Jury powołane przez Organizatora wyłoni laureatów konkursu zgodnie z niniejszym  
regulaminem oraz ogłosi, która i który z finalistek i finalistów otrzymała tytuł komplementarny - 
MISS BOLESŁAWIECKIEGO ŚWIĘTA CERAMIKI 2015 oraz MISTER BOLESŁAWIECKIEGO ŚWIĘTA 
CERAMIKI 2015 
 

V NAGRODY 
 

1. Miss Bolesławieckiego Święta Ceramiki otrzyma cenne nagrody rzeczowe. 
2. II i III Vicemiss Bolesławieckiego Święta Ceramiki otrzyma cenne nagrody rzeczowe. 
3. Miss internautów otrzyma cenne nagrody rzeczowe. 
4. Mister Bolesławieckiego Święta Ceramiki otrzyma cenne nagrody rzeczowe. 
5. II i III Vicemister Bolesławieckiego Święta Ceramiki otrzyma cenne nagrody rzeczowe. 
6. Mister internautów otrzyma cenne nagrody rzeczowe. 
 

VI NAGRODY POZAREGULAMINOWE 

1. Organizator przewiduje przyznanie nagród nie objętych zasadami regulaminu. Nagrody te 
będą przydzielone finalistom na zasadach uzgodnionych przez Organizatora z fundatorami 
nagród. 

 

VII  OŚWIADCZENIE 
 

1. Udział w wyborach „Miss i Mistera BŚC 2015” oraz wypełnienie zgłoszenia jest równoznaczne 
z zaakceptowaniem regulaminu konkursu i zgodą na publikację zdjęć wraz z danymi osobowymi 
kandydatek  i kandydatów do tytułu.  
2. Każda Kandydatka i Kandydat wyraża tym samym  zgodę na wykorzystanie swojego 
wizerunku oraz wszystkich materiałów audio-wizualnych związanych z wyborami „Miss i 
Mistera BŚC 2015” przez Organizatorów. 


