
REGULAMIN KONKURSU WYBORY MISS LATA 2017

Definicje
1. Kandydatka – każda dziewczyna biorąca udział w co najmniej jednym z etapów
Konkursu, spełniająca warunki określone w Regulaminie.
2. Finał Konkursu – etap Konkursu, w którym wyłoniona zostaje Miss Lata 2017, I
Wicemiss, Miss Foto, Miss Publiczności.

§ 1. Postanowienia ogólne
1. Organizatorami Konkursu Miss Lata 2017 jest:
- Sfera TV Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej (41-709), ul. Niedurnego 69
2. Regulamin Konkursu Miss Lata 2017 określa sposób i warunki przeprowadzenia
Konkursu.

§ 2. Zasady Konkursu
1. Konkurs składa się z 3 etapów Konkursu, przebiegających według następującej kolejności:
I.  Zgłoszenie internetowe na stronie www.sferatv.pl na specjalnym formularzu 
zgłoszeniowym
II. Prezentacja kandydatek
III. Finał Konkursu
2. Poszczególne etapy Konkursu odbędą się następująco:
– Etap I konkursu odbędzie się do dnia 31.08.2017
– Etapy pozostałe konkursu odbędą się dnia 02.09.2017
3. Udział Kandydatki w danym Etapie Konkursu musi być poprzedzony jej udziałem w etapie
poprzednim.
4. Udział Kandydatki w Prezentacji Kandydatek musi być poprzedzony wypełnieniem
formularza zgłoszeniowego oraz akceptacją regulaminu Konkursu.
5. Jury Konkursu:
I. Jury ma wpływ na wybór Kandydatek Konkursu.
II. W skład jury może wchodzić wyłącznie osoba fizyczna, mająca ukończone 18 lat,
niekaralna za przestępstwo umyślne i zaproszona do pełnienia funkcji członka jury
Konkursu w którymkolwiek jego składzie przez Organizatora Konkursu
6. Fani Konkursu:
I. Wybór Kandydatek Konkursu może być dokonany również przez fanów Konkursu
obserwujących dany Etap Konkursu lub widzów programu telewizyjnego w formie
konkursu SMS lub inny sposób określony przez Współorganizatora.

§ 3. Przebieg Konkursu
1. W Prezentacji Kandydatek mogą brać udział Kandydatki wyłonione na podstawie
zgłoszeń.
2. W Prezentacji Kandydatek do udziału w imprezie finałowej wyłonionych zostanie
Maksymalnie 12 kandydatek.
3. W Finale Konkursu Kandydatki prezentują się co najmniej 4 razy.



§ 4. Kandydatki
1. Kandydatką może być każda dziewczyna, która spełnia łącznie następujące warunki:
I. Posiada obywatelstwo polskie lub narodowość polską,
II. W chwili przystąpienia do Konkursu ma skończony 18 rok życia
2. Przystąpienie do Konkursu.
I. Kandydatka zobowiązana jest do wypełnienia formularza zgłoszeniowego,
potwierdzającego jej tożsamość, zawierającego:
• Dane osobowe.
II. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie prawdziwych danych osobowych.
Podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych osobowych albo niepodanie ich w
ogóle powoduje wykluczenie z Konkursu.
3. Uczestniczka Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w 
celach marketingowych.
4. Uczestniczka może zostać zdyskwalifikowana na każdym etapie Konkursu decyzją
Organizatora z niniejszych powodów:
I. Podszywanie się za osoby postronne, które nie zawarły umowy z organizatorem.
II. Propagowanie treści naruszających ogólne zasady dobrego wychowania i smaku.
III. Propagowanie używek.
IV. Ukaranie Kandydatki prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego Rzeczpospolitej 
Polskiej.
V. Opublikowanie treści naruszających prawa osób trzecich.

§ 5. Postanowienia ko coweń
1. Organizatorowi przysługuje wyłączne prawo do wyłonienia zdobywców nagród w oparciu 
o zasady określone w niniejszym Regulaminie.
2. Spory odnoszące się i wynikające z udziału w Konkursie będą rozwiązywane przez
organizatora. Wszelkie decyzje organizatora będą wiążące i ostateczne.
3. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie 
wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w
szczególności zmian poszczególnych czynności konkursowych.
4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do blokowania uczestnictwa tym, którzy 
naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu.
5. Zgłoszenie do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.


