1. Vyhlašovatel soutěže Česko-Slovenská MISS
Vyhlašovatelem soutěže Česko-Slovenská MISS (dále jen "soutěž") je nezisková
organizace, spolek Krása v srdci se sídlem Částkova 20, 326 00 Plzeň, IČ:
26565471, zastoupená předsedkyní, Pavlínou Němečkovou.
(dále jen "vyhlašovatel").

2. Doba a místo trvání Soutěže
Od 1. 3. 2015 do 30. 10. 2015 na území České republiky a Slovenské republiky.

3. Podmínky pro účastnice, finalistky
1. Účastnicí soutěže je osoba ženského pohlaví, která soutěží v základním kole
soutěže = casting.
2. Finalistkou soutěže je osoba ženského pohlaví, která soutěží ve finále soutěže.
3. Účastnicí, finalistkou soutěže se může stát osoba ženského pohlaví splňující
uvedené podmínky / dále také jen „soutěžící“.
18 a maximálně 26 let v den vyhlášení soutěže (k 1.3.2015)

materiálech, ve kterých by osoba, jméno, podobizna, nebo
jiný obrazový, zvukový nebo obdobný záznam mohl být dán do souvislosti
s výrobou erotických, pornografických materiálů, provozováním prostituce, nebo
jinou činností, která je v rozporu s platnými právními předpisy nebo pravidly
slušnosti
finalistka nesplňuje podmínky soutěže, je povinen ji z dalšího průběhu soutěže
diskvalifikovat bez možnosti odvolání.
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4. Základní kolo
1. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo vybrat z došlých přihlášek účastnice
castingu, dle vlastního uvážení. Pouze tyto, vybrané účastnice budou
vyrozuměny dopisem zaslaným elektronickou poštou.
2. Základní kolo soutěže proběhne formou „videocastingu“ v průběhu měsíce
dubna 2015. Postupující účastnice ze základního kola soutěže budou o přesném
termínu a lokaci konání castingu vyrozuměny písemně. Účastnice odesláním
přihlášky souhlasí se zpracováním a uchováním osobních údajů a obrazových
materiálů výhradně pro účely soutěže.
3. Pokud se pozvaná účastnice z jakýchkoliv důvodů nedostaví na casting, nemá
již možnost v soutěži pokračovat.
4. Na druhé kolo, casting si účastnice s sebou povinně přinese: - doklad
totožnosti ve smyslu příslušných právních předpisů (OP nebo cestovní pas) - další
náležitosti uvedené ve zvacím dopise
5. Z castingu do finále postupuje 10 dívek (5 dívek z České, 5 dívek ze Slovenské
republiky) do finále, výběr dívek provádí odborná porota (dále jen porota). Proti
rozhodnutí poroty není přípustné odvolání. Porota bude vybrané dívky ústně
informovat obratem po skončení castingu v den jeho konání. Vybrány budou
zároveň 2 náhradnice (1 z ČR, 1 ze SR), která na místo finalistky nastoupí
v případě odmítnutí účasti v soutěži jakékoliv z finalistek do dne podpisu
smlouvy o účasti v soutěži Česko-Slovenská MISS.
6. Postupující účastnice obdrží dva stejnopisy smlouvy o účasti v soutěži ČeskoSlovenská MISS, čestné prohlášení a veškeré informace k průběhu soutěže.

5. Finále
1. Finále bude probíhat formou finálového galavečera, o termínu a lokaci budou
finalistky informovány.
2. Pokud se finalistka z jakýchkoliv důvodů nedostaví na kterékoliv místo
určené vyhlašovatelem v průběhu soutěže včas, bude vyloučena s okamžitou
platností a účinností ze soutěže.
3. Finalistka je povinna stvrdit svým podpisem smlouvu o účasti v soutěži
Česko-Slovenská MISS. Pokud tuto povinnost nesplní, bude ze soutěže
vyřazena. 4. Finalistka si sebou na finále přinese veškeré náležitosti uvedené
v informačních materiálech.
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5. Ve finále jsou porotou zvoleny:
– Česko-Slovenská MISS 2015
– II. Česko-Slovenská MISS 2015
– III. Česko-Slovenská MISS 2015
6. Volba vítězek probíhá volbou poroty. Porota po každé soutěžní disciplíně
odevzdá určené odpovědné osobě z produkčního týmu hlasovací listinu
s navrhovaným vyplněným pořadím 1. – 3. místo. Ta sečte výsledky a předá
seznam tří dívek s nejvyšším počtem s určením pořadí předsedkyni poroty,
Pavlíně Němečkové. Finalistka, která získá třetí nejvyšší počet hlasů, je
vyhlášena III. Česko-Slovenská MISS 2015. Finalistka, která získá druhý
nejvyšší počet hlasů, je vyhlášena II. Česko-Slovenská MISS 2015. Finalistka,
která získá nejvyšší počet hlasů, je vyhlášena Česko-Slovenská MISS 2015.
V případě shody hlasů na některou z vítězných pozic určuje pořadí vítězek
předsedkyně poroty a ředitelka soutěže Česko-Slovenská MISS 2015 Pavlína
Němečková, ta také vyhlásí konečné výsledky.
7. Vyhlašovatel se zavazuje finalistkám a realizačnímu týmu zajistit
a poskytnout stravu s ubytováním v rámci soustředění, přípravných akcí,
finálového dne a večera.

6. Ceny a dary
1. Ceny a dary budou zajištěny pro soutěžící v závislosti na jejich celkovém
umístění. 2. Soutěžící odevzdáním přihlášky bere na vědomí, že získanou cenu,
či dar nelze vyměnit za jinou cenu či dar, ani za ni nelze požadovat finanční
náhradu či jinou kompenzaci. Vyhlašovatel neodpovídá za kvalitu a stav ceny či
daru, a jakákoliv případná reklamace musí být učiněna u výrobce této ceny či
daru.
3. Ceny a dary ze soutěže nejsou právně vymahatelné.
4. Z cen a darů, které soutěžící získají ze soutěže, neplatí daně vyhlašovatel, ale
soutěžící dle obecně platných předpisů. Pod pojmem ceny a dary se rozumí
např. finanční plnění, zboží, služby, zájezdy, ubytování, jízdenky / nebo letenky
apod. Odmítnutí ceny některou z finalistek bude znamenat propadnutí dané
ceny.
5. Předání cen předpokládá splnění závazku dodavatele každé ceny. Krása
v srdci nenese odpovědnost za nesplnění závazku dodavatele, případné prodlení
dodavatele s dodávkou ceny nebo stav, v němž bude cena dodána.
6. Nedodržení pravidel soutěže může vést k diskvalifikaci soutěžících propadnutí
jakýkoliv věcných či peněžních cen.
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7. Odpovědnost
Vyhlašovatel tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito
nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Vyhlašovatele než uvedená v
těchto pravidlech. Vyhlašovatel není odpovědný za jakékoli technické problémy
vzniklé při přenosu dat elektronickými prostředky.

8. Obecná ustanovení
1. Soutěžící souhlasí se zpracováváním poskytnutých osobních údajů dle
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a to pro
účel soutěže, a to na dobu nezbytně nutnou, nejdéle do písemného odvolání.
Zasláním přihlášky soutěžící vyjadřují souhlas s uvedením svého jména,
příjmení, bydliště, popř. dalších nezbytných údajů, v rámci zveřejnění výsledku
soutěže a jejího výherce. Tento souhlas soutěžící stvrdí svým podpisem na
přihlašovacím dotazníku. 2. Vyhlašovatel soutěže si vyhrazuje právo soutěž
kdykoliv zrušit či změnit pravidla.
3. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo ve všech případných sporech vzniklých z této
soutěže učinit konečné rozhodnutí.

8. Uložení pravidel
Tato oficiální pravidla pro hlasování v soutěži jsou dostupná po celou dobu
trvání soutěže na internetové stránce www.cs-miss.eu. Vyhlašovatel nenese
odpovědnost za případné technické problémy s funkčností internetové stránky,
kde budou informace o soutěži uveřejněny. Účastí v této soutěži účastníci
souhlasí s dodržováním těchto oficiálních pravidel.

V Plzni dne 2. 1. 2015
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