REGULAMIN KONKURSU ,,MISS MEDIA EXPERT”

§1
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu Miss Media Expert jest firma F.H.U. Domex Media Expert
z siedzibą w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 48
2. Konkurs odbędzie się w dniu 19.09.2010 na boiskach ,na ul. Zwierzynieckiej
3. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 19.09.2010r. podczas pikniku Media Expert.

§2
Zasady uczestnictwa
1. W konkursie może wziąć udział każda dziewczyna, która jest pracownikiem firmy Domex- Media
Expert.
2. Zgłoszenie kandydatki należy dokonywać na stronie internetowej www.missdomex.pl poprzez
wypełnienie odpowiedniego formularza.
3. Zgłaszanie kandydatek odbywać się będzie w terminie od 09.08.2010r. do 31.08.2010r.
4.Zgoda kandydatki. Po przesłaniu zgłoszenia organizator konkursu telefonicznie skontaktuje się z
każdą zgłoszoną dziewczyną. Jeśli potwierdzi ona chęć uczestnictwa w konkursie, wówczas jest
zobowiązana do wypełnienia ankiety (plik WORD umieszczony na stronie internetowej) i przesłania
podpisanego oryginału do organizatora konkursu.
5. Po wypełnieniu formalności opisanych w pkt.4 kandydatka musi umieścić na stronie 2 zdjęcia
przedstawiające jej wizerunek oraz dołączyć krótki opis.
6. Opis kandydatki powinien zawierać następujące informacje:
a) Imię i nazwisko
b) Data urodzenia
c) Wzrost
d) Zawód
e) Hobby
f) Najbardziej lubię w swojej pracy …
g) Marzę o …

§3
Organizacja konkursu
1. Wybory „Miss Media Expert” składają się z dwóch etapów: etapu kwalifikacyjnego (etap
pierwszy) oraz finału (etap drugi).
2. Etap kwalifikacyjny rozpoczyna się z chwilą umieszczenia przez kandydatkę na stronie zdjęć
wraz z opisem. Od tego momentu każdy, kto wejdzie na stronę, może zagłosować na
wybraną kandydatkę klikając na ikonę umieszczoną pod jej zdjęciem (Uwaga: z jednego IP
można oddać tylko jeden głos).
3. Etap kwalifikacyjny kończy się w dniu 12.09.2010
4. Do finału zakwalifikowane zostanie 9 kandydatek, które zdobyły największą ilość głosów w
pierwszym etapie konkursu.
5. Zwyciężczynie pierwszego etapu zostaną poinformowane telefonicznie.
6. Jury konkursu będą wszystkie osoby zgromadzone na pikniku. Miss zostanie ta dziewczyna,
która otrzyma najwięcej oklasków.

§4
Przebieg Konkursu
1. Podczas finału konkursu kandydatki prezentują się w 3 trzech w następujących
strojach:
a) stroje firmowe ( dziewczyny zaprezentują się w nowym wzorze koszulek firmowych )
b) stroje młodzieżowe (dobrane dla każdej z kandydatek w sklepie De Facto)
c) stroje wieczorowe (dobrane dla każdej z kandydatek w sklepie De Facto)
2. Kolejnym punktem finału będzie, krótka osobista prezentacja poszczególnych kandydatek
polegająca na przedstawieniu podstawowych informacji na temat swojej osoby. Wypowiedź powinna
zawierać informację:
a) Imię i nazwisko, wiek,
b) miejsce zamieszkania,
c) miejsce pracy (nr. Elektromarketu)
d) zainteresowania
e) marzę o …
3. Wszystkie kandydatki występujące podczas finału mają zapewnioną opiekę profesjonalnej
wizażystki.
4. W Finale Konkursu wybierane są:
a) Miss Media Expert
b) Wicemiss Media Expert

§5
Nagrody w Konkursie
1. Miss Media Expert otrzyma atrakcyjną wycieczkę zagraniczną (szczegóły wkrótce)
2. Wicemiss Media Expert otrzyma (szczegóły wkrótce)
3. Nagrody zostaną wręczone podczas finału konkursu w Tarnobrzegu, w ramach imprezy Piknik
firmowy
4. Nagrodą dla wszystkich uczestniczek finału będzie profesjonalna sesja zdjęciowa wykonana dniu
20.09. 1010r. przez fotografa Jakuba Gadzalskiego.

§6
Postanowienia końcowe
1. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. Zgłoszenie się do
Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez Organizatora Konkursu.
3.Wszelkie decyzje Organizatora będą wiążące i ostateczne.
4.Organizator Konkursu zastrzega możliwość jego odwołania bez podania przyczyny
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
6. Zamierzeniem organizatora wyborów Miss Media Expert jest stworzenie dobrej zabawy oraz
integracyjnego klimatu podczas pikniku firmowego. Celowo zrezygnowaliśmy z występu dziewczyn w
strojach kąpielowych, aby nie stwarzać krępujących sytuacji dla kandydatek.

