
Miss Summer Sunshine 2019 Szépségverseny 
 
 

VERSENYSZABÁLYZAT 
 

 
A Miss Summer Sunshine Szépségverseny szervezője a Sunshine Rádió Kft. (székhely: 4400 
Nyíregyháza, Szabadság tér 11. 5. emelet.) 
 
Az idei verseny egy napos lesz melynek időpontja 2019.08.31. 15:00 óra. A verseny helyszíne 
az Aquarius Élmény- és Parkfürdő (4431 Nyíregyháza - Sóstógyógyfürdő, Fürdőház tér 2.) 
 
A versenyen készült felvételek, fotók és videók tulajdon- és felhasználói joga kizárólagosan 
és díjmentesen a verseny szervezőjét, a Sunshine Rádió Kft.-t illeti meg. Az ily módon készült 
fotókat a versenyző a médiában csak a versenyszervező előzetes és írásos engedélyével 
jelentetheti meg.  
 
A versenyzők a verseny ideje alatt a versenyt népszerűsítő reklám és egyéb marketing 
tevékenységre díjmentesen felkérhetők, a versenyt szponzoráló cégek reklámhordozóit, 
valamint egyéb kiegészítőit viselik.  
 
A verseny tisztasága érdekében nem vehetnek részt indulóként a versenyben a verseny 
szervezésében résztvevő/közreműködő jogi személyek továbbá jogalanyisággal nem 
rendelkező szervezetek tagjai/alkalmazottai, valamint a verseny szervezésében 
résztvevő/közreműködő magánszemélyek és ezen személyek hozzátartozói. 
 
A versenyre kizárólag magyar állampolgárságú hölgyek jelentkezhetnek, akik már elmúltak 
16 évesek. A 18. életévüket a verseny napjáig be nem töltő jelentkezőknek a versenyen való 
részvételhez írásbeli szülői hozzájárulás szükséges, melyet a verseny napján a regisztrációs 
pultnál be kell mutatniuk. A szülői hozzájárulás formanyomtatvány megtalálható lesz a 
rendezvény napján a helyszínen vagy a www.missunshine.hu weboldalról előzetesen 
letölthető. Minden jelentkező köteles a helyszínen hitelt érdemlő személyazonosító 
okmánnyal igazolni életkorát. A regisztrációs adatlapon kizárólag valós adatok 
szerepelhetnek. 
 
A Miss Summer Sunshine 2019 verseny indulási feltétele jelen versenyszabályzat 
megismerése és elfogadása és aláírása. A résztvevő jelen versenyszabályzat elfogadásával 
visszavonhatatlanul leadja jelentkezését, attól a későbbiekben nem lép vissza, erről az 
aláírásával jognyilatkozatot tesz. 
 
A Miss Summer Sunshine 2019 szervező csapata a jelentkezők adatait az adatvédelmi 
törvényeknek és szabályozásoknak megfelelően kezelik. 
 
A Miss Summer Sunshine 2019 minden franchise és licenc szabályzatot betart.  

 
 
 
 
 
 
 



 
NYILATKOZAT 

 
 
Alulírott ……………………………………… (név), ………………………………..(lakcím), 

………………………..……(születési hely, idő) kijelentem, hogy a Sunshine Rádió Kft. 

(Szh.: 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 11. 5. emelet.) által rendezett Miss Summer Sunshine 

2019 Szépségversenyre történt nevezésemmel egyidejűleg az alábbi kötelezettséget vállalom.   

A Miss Summer Sunshine 2019 versennyel kapcsolatban beadott nevezésemmel az 

alábbi nyilatkozatot teszem:  

• betöltöttem a 16. életévemet 

• a jelentkezési adatlapomon valós adatok szerepelnek;  

• a versenyen való részvétel feltételeként elfogadom a versenyszervezők által 

összeállított programot, és vállalom, hogy a Miss Summer Sunshine 

Szépségversennyel kapcsolatos valamennyi saját szervezésű ( sajtótájékoztatók, 

fotózások, felkészítő programok, stb.) és egyéb promóciós rendezvényen 

(sajtószereplések, médiaesemények, rendezvények stb.) részt veszek. Minden 

alkalommal a legjobb formámat adva, pontos időben jelenek meg, nem mulasztok és a 

legjobb tudásom szerint, a verseny sikere érdekében cselekszek; 

• hozzájárulok ahhoz, hogy a verseny során készített fotók, grafikák, hang – és 

videofelvételek, valamint ezek állóképei a  weboldalon, illetve a verseny hivatalos 

Facebook oldalán nyilvánosságra kerüljenek, azokkal kapcsolatban semmilyen 

igénnyel nem lépek fel; 

• a verseny teljes ideje alatt, tehát 15:00-tól jelen leszek és betartom a szervező 

utasításait; 

• vállalom, hogy a verseny színvonalához illően viselkedek, a versenyt szervezőre, 

támogatókra, a verseny zsűrijére nézve hátrányos kijelentést nem teszek, hátrányos 

aktív vagy passzív magatartást nem tanúsítok, illetve nem alkalmazok, a verseny 

szervezőjének szabályzatait betartom; 

• kijelentem, hogy az eredményt, a szavazást, a zsűri döntési jogkörét nem kritizálom, 

annak eredményeit maradéktalanul elfogadom; 

• a versenyszabályzatot, valamint nyilatkozatot megértettem és elfogadtam. 

• az adatvédelmi szabályzatot elolvastam és tudomásul vettem 

 
A versenyben való részvétellel a résztvevők minden esetben elfogadják az adott 
versenyre vonatkozó szabályzatot. A versenyben való részvételükkel egyidejűleg 
elfogadják a Sunshine Rádió Kft. adatkezelési szabályzatát. 
 
Nyíregyháza, 2019. augusztus 31. 
     …………………………………………………… 

       Jelentkező aláírása 


