
 

Regulamin konkursu Mała Miss i Mały Mister 

 

I Organizator 

Samorządowe Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie, 

ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, tel. kontaktowy: 41 303 86 35. 

 

II Cele konkursu 

1. Integracja i wspólna zabawa. 

2. Zdobywanie umiejętność zaprezentowania własnej osoby przez dobrą zabawę. 

3. Promowanie dziecięcej twórczości artystycznej. 

 

III Zasady konkursu 

1. Konkurs ma charakter zamknięty. Mogą wziąć w nim udział dziewczynki i chłopcy w wieku 

od 5 do 12 lat (max. 10 chłopców i 10 dziewczynek). 

2. Dziecko powinno być samodzielne – bez obecności rodzica na scenie. 

3. Zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane do 29 maja 2021 r. mailowo na adres 

r.zapala@strawczyn.pl, telefonicznie pod nr 695 343 409 lub w dniu festynu 

do prowadzącego – do godz. 15:00 (w miarę wolnych miejsc). 

4. Zgłoszenia do konkursu może dokonać rodzic lub opiekun prawny dziecka. 

5. O zakwalifikowaniu do konkursu decyduje kolejność zgłoszeń. 

6. Warunkiem zakwalifikowania do konkursu jest dołączenie podpisanego oświadczenia 

o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu 

(do pobranie ze strony www.sckis.strawczyn.pl). 

7. Konkurs odbędzie się 30 maja 2021 roku na terenie Centrum Sportowo-Rekreacyjnego 

OLIMPIC w Strawczynku podczas festynu z okazji Dnia Dziecka 2021. Początek konkursu 

przewidziany jest na godzinę 16:30. 

8. Każdy uczestnik musi: 

 opowiedzieć coś o sobie, 

 zaprezentować się w konkursie talentów (np. prezentacja taneczna, muzyczna, sportowa, 

recytatorska, teatralna lub inna na scenie – max. 5 min.), 

 odpowiedzieć na pytania Jurorów. 

9. Spośród uczestników zostaną wyłonieni:: 

 Mała Miss i Mały Mister, 

 Mała Miss Publiczności i Mały Mister Publiczności. 

 

IV Postanowienia końcowe 

1. Biorąc udział w konkursie uczestnik akceptuje jego regulamin. 

3. Zwycięzców wybiera Jury powołane przez organizatora konkursu. 

4. W przypadkach spornych głos decydujący ma zawsze Przewodniczący Jury. 

5. Decyzje Jury są ostateczne. Od werdyktu nie przysługuje odwołanie. 

6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo możliwości wykorzystania zdjęć 

w materiałach promocyjnych SCKiS w Strawczynie. 

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia, wypadki lub zakażenie chorobami 

zakaźnymi.  

8. Uczestnik lub jego opiekun prawny jest zobowiązany do przestrzegania zaleceń sanitarnych i 

epidemiologicznych.   

 


