Miss Summer Sunshine 2018 Szépségverseny
VERSENYSZABÁLYZAT
A Miss Summer Sunshine Szépségverseny szervezője a Sunshine Média Group (székhely: 4400
Nyíregyháza, Szabadság tér 11. V. emelet).
A verseny rendezvényein készült felvételek, fotók és videók tulajdon- és felhasználói joga
kizárólagosan és díjmentesen a verseny szervezőjét, a Sunshine Média Group Kft. 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, akik a verseny
szervezésében résztvevő/közreműködő jogi személyek továbbá jogalanyisággal nem
rendelkező szervezetek tagjai/alkalmazottai, valamint a verseny szervezésében
résztvevő/közreműködő magánszemélyek sem, valamint ezen személyek hozzátartozói sem.
A versenyen csak olyan résztvevő indulhat el, aki az előválogatóig betölti a 18 éves életkort, és
felnőttként aláírja a versenyszabályzatot (verseny-szerződést).
A Miss Summer Sunshine 2018 verseny indulási feltétele az alábbi jogi nyilatkozat, amit
minden jelentkezőnek alá kell írnia az elődöntők előtt, ami a fent felsorolt kritériumokat
támasztja a jelentkezőkkel szemben. A Miss Summer Sunshine 2018 szervező csapata a
jelentkezők adatait az adatvédelmi törvényeknek és szabályozásoknak megfelelően kezelik!
A Miss Summer Sunshine 2018 minden franchise és license szabályzatot betart, és azok
érdekében jár el minden vitatott kérdésben! A résztvevő jelen versenyszabályzat elfogadásával
visszavonhatatlanul leadja jelentkezését, attól a későbbiekben nem lép vissza, erről az
elfogadással egy időben jognyilatkozatot tesz.

A Miss Summer Sunshine 2018 versennyel kapcsolatban beadott nevezésemmel az alábbi
nyilatkozatot teszem:


hajadon nő vagyok;



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 (válogatások, sajtótájékoztatók, fotózások, felkészítő
programok, döntő 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;



tudomásul veszem, hogy többszöri igazolatlan hiányzás, vagy versenytől való
visszalépés esetén, vagy ha az elődöntőn, középdöntőn vagy döntőn nem jelenek meg,
akkor 100.000 Ft kötbért köteles vagyok fizetni;



hozzájárulok ahhoz, hogy a verseny során készített fotók, grafikák, hangok – 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 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 Média Group Kft. adatkezelési szabályzatát.

