VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ A PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI

MISS ČESKÉ REPUBLIKY 2020
PODMÍNKY ÚČASTI V MISS ČESKÉ REPUBLIKY
1. Soutěže se mohou zúčastnit dívky, jejichž datum narození je 1. 1. 1992 až 15. 7. 2002.
2. Soutěže se mohou zúčastnit pouze dívky:
- svobodné, s výškou od 167 cm, se souměrnou štíhlou postavou,
- komunikující plynule česky (česká národnost nebo české občanství není povinné),
- nemající záznam v rejstříku trestů,
- bez tetování nebo s tetováním, které není velkého rozsahu,
- bez spojitosti s tvorbou erotických či pornografických materiálů, provozováním prostituce či
jiné činnosti, která by byla v rozporu s morálním kodexem organizátora soutěže.
3. Soutěž není určena osobám s fyzickým či jiným druhem handicapu.

SMLUVNÍ ZÁVAZKY A PODMÍNKY ÚČASTI
1. Miss České republiky si zakládá na faktu, že soutěžící dívky nejsou vázány žádnou exkluzivní
smlouvou. Smlouva, kterou soutěžící podepíší, je pouze rámcová, týká se také dodržení
podmínek fair play dívkou a morálního kodexu. Obsah smlouvy je k dispozici na castingu.
2. Soutěžící odesláním přihlášky a účastí na castingu souhlasí s fotodokumentací a videozáznamem
z akcí, které probíhají ve spolupráci s aktivitami soutěže Miss ČR. Veškeré obrazové a zvukové
záznamy ze soutěže pořízené organizátorem jsou majetkem organizátora.
3. Soutěžící uděluje souhlas, aby vyhlašovatel dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů a zároveň ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o
zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) zpracovával její osobní
údaje popř. další nezbytné údaje, v rámci zveřejnění výsledku soutěže a dalších nezbytně
nutných údajů v rámci soutěže Miss ČR.
4. V případě neslušného či jinak nevhodného chování je vyhlašovatel oprávněn prostřednictvím
ředitele soutěže ukončit účast dívky v soutěži jednostranně a s okamžitou platností.
5. Soutěžící, která postoupí do užších výběrů, potvrzuje svoji osobní přítomnost na konání soutěže
Miss ČR od prvního semifinálového kola do posledního dne konání soutěže.
6. Během účasti v soutěži Miss ČR se dívka nebude účastnit žádné jiné soutěže krásy.
7. Vítězky soutěže (Miss České republiky, I. Vicemiss, II. Vicemiss, Miss Léta a další vedlejší tituly)
uzavírají s organizátorem roční smlouvu o reprezentaci, kdy během jednoho roku reprezentující
Miss České republiky a nemohou se účastnit žádné jiné soutěže s výjimkou té, na kterou ji vyšle
organizátor.
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CASTING A POSTUP DO MISS ČESKÉ REPUBLIKY 2019
1. Vyplněná přihláška je podmínkou účasti dívky v soutěži. Přihlášku lze vyplnit online
prostřednictvím formuláře na www.miss-ceske-republiky.cz či písemnou formou na místě
castingu.
2. Soutěže se mohou zúčastnit i dívky, které se již soutěže v minulých ročnících zúčastnily
s výjimkou finalistek předchozího ročníku.
3. Dívka, která vyplní online přihlášku, bude kontaktována organizátorem soutěže a budou jí
sděleny detailní informace o castingu.
4. Všechny soutěžící musí být osobně přítomny castingu, kdy po příchodu obdrží informace
o průběhu castingu a pořadové číslo pro daný casting.
5. Castingy Miss ČR jsou neveřejné, proto není doprovodu dívky umožněn vstup do prostor, kde
probíhá casting.
6. Pro účast na castingu si soutěžící dívka přinese: doklad totožnosti (občanský průkaz či cestovní
pas), boty na vysokém podpatku, koktejlové šaty, elegantní oblečení, dvoudílné plavky.
7. Casting má tato kola:
- Představení porotě (elegantní oblečení)
- Představení v plavkách (dvoudílné plavky a boty na vysokém podpatku)
- Rozhovor s porotou (koktejlové šaty)
8. Soutěžící dívka si na casting zajišťuje vlastní make-up, styling, vlasový styling.
9. Soutěžící dívka se může účastnit castingu opakovaně.
10. Do semifinále a finále postupují soutěžící na základě výběru poroty.
11. Termíny castingů vyhlašovatel zveřejňuje prostřednictvím webových stránek a sociálních sítí.

POROTA
1. Složení poroty je plně na rozhodnutí organizátorů soutěže.
2. Porotcem nesmí být nikdo, kdo je v přímém či blízkém vztahu se soutěžící dívkou.
3. Určení počtu postupujících dívek z castingu do semifinálových kol je plně v kompetenci členů
poroty. Rozhodnutí poroty je s výjimkou ředitele soutěže neměnné a nelze se proti němu
odvolat.
4. Ředitel soutěže může po dohodě s porotci nebo samostatně revidovat rozhodnutí poroty,
vyřadit dívku z probíhající soutěže, odebrat dívce titul a vybrat do soutěže náhradnici za
vyřazenou dívku. K daným krokům přistupuje ředitel soutěže pouze ve výjimečných případech –
při nevhodném chování dívky, v případě zjištění, že dívka uváděla nepravdivé údaje, poškozovala
svým jednáním jiné dívky v soutěži apod.

SEMIFINÁLE
1. Z každého semifinálového kola postupují do finále 3 dívky s nejvyšším počtem hlasů od porotců.
2. Semifinále probíhá ve čtyřech kolech v Aquapalace Praha (Pražská 138, Čestlice), předběžně jsou
předjednané následující termíny:
- První semifinálové kolo – třídenní program v Praze čtvrtek 11. 6. - sobota 13. 6.
- Druhé semifinálové kolo – třídenní program v Praze čtvrtek 25. 6. - sobota 27. 6.
- Třetí semifinálové kolo – třídenní program v Praze čtvrtek 9. 7. - sobota 11. 7.
- Čtvrté semifinálové kolo – třídenní program v Praze čtvrtek 23. 7. - sobota 25. 7.
3. Každého semifinálového kola se účastní 10-14 dívek. Počet dívek v každém semifinále je na
rozhodnutí vyhlašovatele soutěže.
4. Každému kolu předchází 2 dny příprav (semifinálové soustředění), kdy pořadatel zajišťuje
ubytování ve čtvrtek a v pátek. Soutěžící dívky se na předem smluvenou adresu v Praze dostaví
ve čtvrtek odpoledne.
5. V sobotu po každém samotném semifinálovém kole probíhá společenský večer v čase 19-23
hodin s povinnou účastí vítězek semifinále (tedy trojice nových finalistek) a dobrovolnou účastí
ostatních dívek. Pro tři finalistky pořadatel zajišťuje ubytování i v sobotu po semifinálovém kole.
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FINÁLE
1. Ze semifinálových kol do finále postupuje celkem 12 soutěžících.
2. Soutěžící dívka potvrzuje, že v případě postupu do finále se zúčastní všech událostí a aktivit,
které jsou v souvislosti s Miss České republiky a které probíhají zejména v měsíci srpen 2019.
Jedná se zejména o focení kalendáře 2020, společné focení finalistek a společné vícedenní
soustředění (školení pro modelky, nácvik finálové sestavy, workshopy, komunikační dovednosti
apod.).
3. Ve dnech 6. – 9. srpna 2020 proběhne událost Křehká krása, kdy bude představena korunka pro
novou vítězku Miss České republiky 2020. V rámci této události současně proběhne i pětidenní
soustředění finalistek.
4. Společné aktivity jsou zakončeny dvoudenní akcí Prague Car Festival 2020, která proběhne 29. –
30. srpna 2020. Zároveň zde proběhne generální zkouška na finále Miss České republiky. Na
Prague Car Festivalu je udělen jedné z finalistek titul Miss Léta (dívka s nejkrásnější postavou).
5. Finále Miss České republiky proběhne v září nebo říjnu 2020, a to v termínu upřesněném
organizátorem během soutěže.
6. V rámci finále Miss České republiky vítězky, které zvolí porota, získají tituly: Miss České republiky,
I. Vicemiss České republiky, II. Vicemiss České republiky.
7. Z veřejného hlasování bude vyhlášena dívka s nejvyšším počtem hlasů od veřejnosti, která získá
titul Miss České republiky Sympatie.
8. Dívka s nejlepší aktivitou na sociálních sítích získá titul Miss České republiky Social Media. Tento
titul přiděluje pořadatel soutěže.
OBECNÁ USTANOVENÍ
1. Vyhlašovatelem a organizátorem soutěže Nadační fond IT People (IČO 01873130), který tuto
soutěž provozuje na základě poskytnuté výhradní licence. Výtěžek soutěže putuje v plné výši na
podporu mladých studentů v technickém oboru, zejména informační technologie.
2. Organizátor prostřednictvím ředitele soutěže si vyhrazuje právo ve všech případných sporech
vzniklých z této soutěže učinit konečné rozhodnutí. Organizátor si vyhrazuje právo
k jednostranné změně uvedených podmínek a termínů v zájmu uspořádání co nejlepší soutěže
krásy: Miss České republiky 2020.

V Praze dne 27. 2. 2020
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