Regulamin
Wewnątrzuczelnianych Wyborów Miss i Mistera
Pańśtwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Skierniewicach

§1
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Wewnątrzuczelnianych Wyborów Miss i Mistera Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej w Skierniewicach jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach
(PWSZ) z siedzibą przy ul. Batorego 64C, 96-100 Skierniewice oraz Uczelniana Rada Samorządu
Studentów PWSZ w Skierniewicach.
2. Osobami do kontaktu ze strony głównego organizatora są:
Anna Lewandowska, 731 542 388, anna.lewandowska.1996@gmail.com;
Natalia Nowakowska, 667 653 003, nowakowskan10@gmail.com;
Tomasz Zbącki, 796 011 832, tomek_z_18@op.pl.
3. Komitet Organizacyjny tworzą osoby:
 dr n. med. Renata Sieradzan-Skrzetuska,
 mgr Ewa Pięcek,
 mgr Magdalena Michalik,
 Anna Lewandowska,
 Tomasz Zbącki,
 Monika Antos,
 Natalia Nowakowska,
 Dominika Szewczyk.
§2
Udział i przebieg wyborów
1. W wyborach mogą wziąć udział studentki i studenci studiów stacjonarnych
i niestacjonarnych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach ze wszystkich
kierunków studiów (Organizator dopuszcza udział jednego lub więcej kandydatów), którzy
zadeklarują chęć uczestnictwa, poprzez przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego,
stanowiącego załącznik nr 1 do regulaminu.
2. Formularz zgłoszeniowy, wypełniony w formie elektronicznej lub ręcznie (skan formularza
zgłoszeniowego), należy przesłać na adres e-mail: wybory.miss.pwsz@o2.pl do 30 stycznia 2019 r.
do godziny 23:59.
3. Elementem obowiązkowym jest dołączenie do formularza zgłoszeniowego zdjęcia kandydatki
lub kandydata w formacie JPG, zgodnym z wymogami ujętymi w warunkach i trybie rekrutacji,
dostępnymi na stronie www.pwsz.skierniewice.pl.
4. Maksymalna łączna liczba kandydatek i kandydatów to 21.
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5. W przypadku zgłoszenia większej liczby kandydatek niż 14 oraz/lub większej liczby kandydatów
niż 7, odbędą się preselekcje w dniu 31 stycznia 2019 r. Preselekcji dokona Komitet Organizacyjny
poprzez głosowanie zwykłą większością głosów, przy udziale co najmniej 5 członków.
6. Nadesłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez kandydata/kandydatkę na
publikację fotografii, imienia, nazwiska i opisu w publikacjach związanych z wyborami oraz we
wszelkich materiałach promocyjnych uczelni, a także promujących działalność Organizatora.
7. Spotkanie kandydatek i kandydatów przygotowujących się do udziału w Wyborach Miss
i Mistera PWSZ w Skierniewicach odbędzie się 31 stycznia 2019 r.
8. Udział w spotkaniu jest obowiązkowy dla wszystkich kandydatek i kandydatów. Kandydatki i
kandydaci, którzy nie będą uczestniczyć w spotkaniu bez wcześniejszego poinformowania
Organizatora, zostaną skreśleni z listy uczestników konkursu bez prawa do powtórnego zgłoszenia.
9. W konkursie zaplanowano trzy wyjścia:
- w stylizacji codziennej;
- w stylizacji wieczorowej;
- w stylizacji tematycznej.
10. Kandydatki i kandydaci zobowiązani są do posiadania we własnym zakresie:
• czarnych butów na obcasie lub w kolorze cielistym, butów garniturowych;
• butów sportowych i wygodnych ubrań;
• wskazanych przez Organizatora elementów garderoby potrzebnych do stylizacji;
• wskazanych przez Organizatora produktów kosmetycznych niezbędnych do wykonania
fryzur i makijażu.
11. Pozostałe, niezbędne stroje, fryzury oraz makijaże na sesję zdjęciową oraz Galę Finałową
gwarantuje Organizator.
12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za stan zdrowia uczestników konkursu oraz
konsekwencje zdrowotne wynikające z ich stanu zdrowia, które mogą wystąpić podczas
postępowania konkursowego.
13. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora.
na podstawie przepisów:
- ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U.20181191 ze
zmian.),
- ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 20181000 ze zmian.),
postanowienia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016 z 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz dyrektywy 95/46/WE Dz.U.UE.L.2016.119.1 tzw.
„RODO”, którego przepis art. 7 określa warunki wyrażania zgody.
OŚWIADCZAM
iż wyrażam zgodę na używanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku (przetwarzanie) przez
Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Skierniewicach dla celów związanych z realizacją filmów
i zdjęć promujących Uczelnię oraz działalność Organizatora.
Niniejsza zgoda:
1) nie jest ograniczona czasowo i terytorialnie,
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2) obejmuje formę publikacji na wszelkich polach eksploatacji, tradycyjnych i internetowych,
3) umożliwia wykorzystanie wizerunku do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania
obrazu, kadrowania i kompozycji, związanych z promocją Uczelni, bez obowiązku akceptacji
efektów finalnych, pod warunkiem, że formy publikacji nie będą zawierały treści obraźliwych lub
ogólnie uznanych za nieetyczne,
4) gwarantuje iż, wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku następuje tylko i wyłącznie na
potrzeby promocji PWSZ w Skierniewicach. Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za
redystrybucję bez jej wiedzy i zgody,
5) dotyczy wszelkich ujęć.
14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za fałszywe zgłoszenia. W przypadku, gdy takie
zgłoszenie zostanie wykryte, fotografia oraz dane osobowe zostaną usunięte z Wyborów i listy
numerów do głosowania.
§3
Warunki uczestnictwa
1. Warunkiem uczestnictwa jest podpisanie Oświadczenia o wyrażaniu zgody na przetwarzanie
danych osobowych, które znajduje się w załączniku nr 1(formularz zgłoszeniowy).
2. Kandydaci/Kandydatki wyrażają zgodę na udział w przygotowaniach układów
choreograficznych oraz akcjach promujących postawy społeczne i aktywność fizyczną, podczas
spotkań przygotowujących do Gali Finałowej.
3. Koszty związane z przygotowaniem i uczestnictwem kandydatów/kandydatek w Gali Finałowej
Wewnątrzuczelnianych Wyborów Miss i Mistera PWSZ w Skierniewicach takie jak: garderoba,
rekwizyty, wyposażenie oraz catering, wskazane przez Organizatora jako niezbędne dla
kandydatów/kandydatek, ponosi Organizator.
4. Laureaci konkursu Wyborów Miss i Mistera Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w
Skierniewicach mają obowiązek uczestniczyć w wydarzeniach ważnych dla promocji Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach.
5. Tytuł Miss i Mistera przysługuje laureatom do wyłonienia ich następców w kolejnej edycji
Wyborów Miss I Mistera Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach.
§4
Głosowanie i nagrody
1. W wyborach zostaną wyłonieni laureaci w następujących kategoriach:
W głosowaniu bezpośrednim:
• Miss i Mister Studentów PWSZ w Skierniewicach 2019;
• Pierwsza Wicemiss i Wicemister Studentów PWSZ w Skierniewicach 2019;
• Druga Wicemiss i Wicemister Studentów PWSZ w Skierniewicach 2019;
W głosowaniu pośrednim:
• Miss i Mister Internautów 2019.

2. W skład Jury wchodzą:
 Przedstawiciele Władz Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach,
w liczbie 2 osób;
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Pracownicy dydaktyczni i administracyjni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Skierniewicach, w liczbie 2 osób;
Przedstawiciele Uczelnianej Rady Samorządu Studentów Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej w Skierniewicach, w liczbie 3 osób.

3. Przewodniczącym Jury jest osoba z Władz Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Skierniewicach.
4. Głosowanie Jury przebiegać będzie za pomocą kart do głosowania z numerami
kandydatek/kandydatów. Każdy z głosujących będzie mógł oddać jeden głos na wybranego/ą
kandydata oraz kandydatkę. Głosowanie odbywa się zwykłą większością głosów obecnych, przy
udziale co najmniej 4 członków Jury.
5. Jury oceniać będzie występ i prezencję kandydatów podczas Gali Finałowej 5 kwietnia 2019 r.
6. Głosowanie pośrednie będzie odbywało się na portalu społecznościowym Facebook na profile
PWSZ w Skierniewicach. Głosowanie na Miss i Mister Internautów 2019 rozpocznie 21 marca
2019 r. o godzinie 00.00 i potrwa do 4 kwietnia 2019 r. do godziny 23.59. Głos będzie mógł oddać
każdy użytkownik portalu społecznościowego Facebook. Kandydat i Kandydatka z największą
liczbą polubień pod zdjęciem otrzymają odpowiednio tytuł Miss i Mister Internautów 2019.
7. Nagrody dla laureatów stanowią nagrody rzeczowe oraz nagrody od sponsorów.
§5
Terminy realizacji etapów konkursu
Etap I. Wyłonienie kandydatów/kandydatek:
Do 30 stycznia 2019 r. - Termin nadsyłania zgłoszeń na konkurs.
31 stycznia 2019 r. - pierwsze spotkanie kandydatek/kandydatów z Organizatorem.
Etap II. Przygotowania kandydatów/kandydatek do udziału w Gali:
Luty - marzec 2019 r. - Przygotowania uczestniczek i uczestników do Gali Wyborów
Miss i Mistera PWSZ w Skierniewicach.
Etap III. Gala Finałowa:
5 kwietnia 2019 r. - Gala Finałowa Wyborów Miss i Mistera PWSZ w Skierniewicach.
§6
Postanowienia końcowe
1. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady wyborów. Udział
w wyborach jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
2. Organizatorowi przysługuje wyłączne prawo do wyłonienia laureatów i przyznania nagród
w oparciu o zasady określone w niniejszym regulaminie.
3. Organizator jest uprawniony do zmiany niniejszego regulaminu, o ile nie wpłynie to na
pogorszenie warunków uczestnictwa w wyborach.
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4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu Wyborów Miss i Mistera Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach bez podania przyczyn.
5. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
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