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REGULAMIN 

III Edycja Wyborów Miss Studentek PWSZ w Elblągu 

Elbląg 2016 

§1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem głównym III Edycji Wyborów Miss Studentek PWSZ w Elblągu 2016 jest Rada 

Studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu z siedzibą przy  

ul. Wspólna 11-13, 82-300 Elbląg. 

2. Osobą do kontaktu ze strony organizatora jest : 

Łukasz Kiełczewski  

tel. 660-886-486 

rs@pwsz.elblag.pl 

§2 

UDZIAŁ W WYBORACH I ICH PRZEBIEG 

1. W wyborach mogą wziąć udział studentki studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych 

2. Koszt udziału w jest bezpłatny 

3. Zgłoszenia należy dokonać poprzez formularz zgłoszeniowy do dnia 10.05.2016 r. 

4. Formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem : FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY MISS 2016 

5. Elementem obowiązkowym jest dołączenie do formularza zgłoszeniowego dwóch zdjęć kandydatki 

w formacie .jpg (zdjęcie sylwetki oraz zdjęcie portretowe, naturalny makijaż) oraz wysłanie zdjęć na 

adres rs@pwsz.elblag.pl 

6. Nadesłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację fotografii, imienia, 

nazwiska i opisu w publikacjach związanych z wyborami oraz we wszelkich materiałach promocyjnych 

uczelni w wyborach, a także promujących działalność Organizatora. 

7. Casting odbędzie się 12.05.2016 r. godz. 19:00 w YOLO CLUB, ul. Odzieżowa 12, 82-300 Elbląg 

Kandydatki zobowiązane są zabrać ze sobą: 

 Szpilki 

 Leginsy / jeansy 

 T-shirt (podkreślający sylwetkę) 

 Strój dowolny (koktajlowy) 

8. Gala Finałowa III Edycji Wyborów Miss Studentek PWSZ w Elblągu  odbędzie się 03.06.2016 r. 

Podczas TURBINALIÓW 2016 w dniu koncertów na Wyspie Spichrzów (scena). 

http://goo.gl/forms/P4hHTMNYRP
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9. Na Gali Finałowej zaplanowano cztery wyjścia: 

 Pierwsze w strojach „luźnych” 

 Drugie w strojach jeansowych (podczas tego wyjścia kandydatki przedstawiają się) 

 Trzecie w strojach wyjściowych / wieczorowych 

 Czwarte w sukniach ślubnych 

 

10. Wszystkie stroje podczas Gali, a także wykonanie fryzur oraz makijażu na Galę Finałową gwarantuje 

organizator. 

15. Na wybory w dniu 03.06.2016r. nie należy brać cennych przedmiotów – w razie zagubienia 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utracone przedmioty. 

16. Uczestniczki wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z regulaminem 

formularza zgłoszeniowego. Organizator informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 4 Ustawy o ochronie 

danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, a ponadto uczestniczkom Wyborów przysługuje 

prawo wglądu do własnych danych oraz ich poprawiania. 

 

§3 

GŁOSOWANIE I NAGRADZANIE 

1. W Wyborach zostaną wyłonione następujące laureatki:  

 Miss Studentek PWSZ w Elblągu 2016 

 Pierwsza Wicemiss Studentek PWSZ w Elblągu 2016 

 Miss Internautów 

3. Poszczególne tytuły zostaną przyznane przez członków Jury. Każdemu z członków Jury przysługuje 

jeden głos. 

4. Nagrodą dla trzech kandydatek z  największą ilością głosów jest nagroda pieniężna,  rzeczowa oraz 

nagrodą od sponsorów. 

5. Jednocześnie ogłoszonym konkursem będzie Konkurs Miss Internautów na Facebooku. Kandydatki, 

które zgłoszą swój akces do konkursu Miss PWSZ startują jednocześnie w w/w konkursie. Kandydatka, 

która otrzyma najwięcej „lajków”, ogłoszona zostanie Miss Internautów. Zakończenie konkursy nastąpi 

przed ostatnim wyjściem kandydatek na Gali Finałowej. 

Miss internautów startuje 01.06.2016 o  godz. 20:00 na Facebooku  PWSZ w Elblągu  

https://www.facebook.com/pwszelblag 

 

 

 

https://www.facebook.com/pwszelblag
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§4 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Wyborów. Udział w 

Wyborach jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu. 

 

2. Akceptując regulamin, wyrażam zgodę na reprezentowanie PWSZ w Elblągu na Ogólnopolskich 

Wyborach MISS PWSZ POLSKA. 

 

3. MISS PWSZ automatycznie staje się twarzą promocyjną PWSZ w Elblągu. 

 

4. Organizator jest uprawniony do zmian postanowień Regulaminu o ile nie wpłynie to na 

pogorszenie warunków uczestnictwa w Wyborach. 

 

 

 

 

 

 


