
 

 

 

 

 

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ A PODMÍNKY ÚČASTI 

V SOUTĚŽI MISS ČESKÉ REPUBLIKY 2019 

1. Vyhlašovatelem a organizátorem soutěže je Nadační fond IT People. Do semifinále a 

finále postupují soutěžící na základě výběru poroty. 

2. Soutěžící souhlasí se zpracováním poskytnutých osobních údajů dle zákona č. 

101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a to pro účel soutěže na 

dobu nezbytně nutnou. 

3. Soutěžící nejsou vázány žádnou exkluzivní smlouvou. Smlouva, kterou soutěžící 

podepíší, je pouze rámcová. Obsah smlouvy je soutěžícím představen na castingu. 

Soutěžící vyjadřují souhlas s uvedením jména a vizuálního vyobrazení v rámci 

zveřejňování výsledků castingu, semifinále a finále.  

4. Registrací do soutěže soutěžící vyjadřují souhlas s všeobecnými podmínkami a 

pravidly soutěže Miss České republiky. 

5. Organizátor si vyhrazuje právo ve všech případných sporech vzniklých z této soutěže 

učinit konečné rozhodnutí. 

6. Složení poroty je plně na rozhodnutí organizátora soutěže. Rozhodnutí poroty je 

neměnné a nelze se proti němu odvolat.  

7. Určení počtu postupujících dívek z castingu do semifinálových kol je plně v 

kompetenci členů poroty. 

8. Všichni členové poroty mají stejné hlasovací právo. 

9. Veškeré obrazové a zvukové záznamy ze soutěže pořízené organizátorem jsou 

majetkem organizátora a soutěžící podává souhlas s jejím zveřejněním. 

10. Organizátor a vyhlašovatel si vyhrazuje právo k jednostranné změně výše uvedených 

pravidel. 

11. Soutěže se mohou zúčastnit dívky, které nejpozději ke dni 30. 6. 2019 dosáhnou věku 

18 let. 

12. Soutěže se mohou zúčastnit pouze svobodné dívky české národnosti, 

13. Soutěžící jsou omezeny minimální výškou 169 cm. 

14. Soutěžící, která postoupí do užších výběrů, potvrzuje svoji osobní přítomnost na 

konání soutěže Miss České republiky od prvního semifinálového kola do posledního 

dne konání soutěže.  

15. Soutěže se mohou zúčastnit i dívky, které se již soutěže v minulosti zúčastnily, ale 

nepostoupily do finále. 

16. Uvedení nepravdivých informací o věku, rodinném stavu, občanství či trvalém pobytu 

jsou důvodem k okamžité diskvalifikaci v soutěži pro daný ročník. 

17. Soutěž není určena osobám s fyzickým či jiným druhem handicapu. 

 

V Praze dne 28. 10. 2018 


