PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI MISS ŠANTOVKA 2022
1. Soutěže Miss Šantovka se mohou zúčastnit dívky, jejichž datum narození je 1. 1. 1995
až 1. 1. 2007.
2. Soutěže Miss Šantovka Junior se mohou zúčastnit dívky, jejichž datum narození je 1. 1. 2010
až 1. 1. 2016.
3. Soutěže se mohou zúčastnit pouze dívky:
• 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.
4. Soutěž není určena osobám s fyzickým či jiným druhem handicapu.

SMLUVNÍ ZÁVAZKY A PODMÍNKY ÚČASTI
1. Miss Šantovka 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 po vyžádání.
2. Soutěžící odesláním přihlášky a účastí na castingu souhlasí s fotodokumentací a
videozáznamem z akcí, které probíhají ve spolupráci s aktivitami Galerie Šantovka a.s. Veškeré
obrazové a zvukové záznamy ze soutěže pořízené organizátorem jsou majetkem organizátora.
3. V případě neslušného či jinak nevhodného chování je pořadatel oprávněn ukončit účast dívky
v soutěži, a to jednostranně a s okamžitou platností.
4. Soutěžící, která postoupí do užších výběrů, potvrzuje svoji osobní přítomnost na konání
soutěže Miss Šantovka od prvního kola do finále soutěže

CASTING A POSTUP DO FINÁLE MISS ŠANTOVKA
1. Vyplněná přihláška je podmínkou účasti dívky v soutěži. Přihlášku lze vyplnit online
prostřednictvím formuláře na www.santovka.cz.
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 pořadatelem soutěže a budou
jí sděleny detailní informace o castingu. Detailní informace dívky obdrží po odeslání přihlášky.
4. Soutěžící dívka si na casting zajišťuje vlastní make-up, styling, vlasový styling.
5. Soutěžící dívka se může účastnit castingu opakovaně.
6. Do finále postupují soutěžící na základě výběru poroty.
7. Termíny castingů vyhlašovatel zveřejňuje prostřednictvím webových stránek a sociálních sítí.
8. Casting se může konat fyzicky nebo online.
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POROTA
1. Složení poroty je plně na rozhodnutí pořadatelů soutěže.
2. Porotcem nesmí být nikdo, kdo je v přímém či blízkém vztahu se soutěžící dívkou.
3. Určení počtu postupujících dívek z castingu do finále je plně v kompetenci členů poroty.
Rozhodnutí poroty je neměnné a nelze se proti němu odvolat.
4. Pořadatel 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 pořadatel pouze ve výjimečných případech – při
nevhodném chování dívky, v případě zjištění, že dívka uváděla nepravdivé údaje, poškozovala
svým jednáním jiné dívky v soutěži apod.

FINÁLE
1. Z castingu do finále postupuje celkem 12-20 soutěžících.
2. Soutěžící dívka potvrzuje, že v případě postupu do finále se zúčastní všech událostí a aktivit,
které jsou v souvislosti s Miss Šantovka případně pořádány. Jedná se zejména o focení
a případné společné soustředění (módní přehlídky a jiná veřejná představení finalistek, školení
pro modelky, nácvik finálové sestavy, workshopy, soustředění apod.).
3. Finále s korunovací vítězky proběhne v březnu 2022, a to v termínu upřesněném pořadatelem
během soutěže. V případě mimořádných opatření, nebo v souvislosti s vládními nařízeními,
může být termín změněn.
4. V rámci finále Miss Šantovka vítězky, které zvolí porota, získají tituly: Miss Šantovka, I. Vicemiss
Šantovka, II. Vicemiss Šantovka.
5. Ceny pro vítězky budou upřesněny pořadatelem do 15. 3. 2022 a uveřejněny na webu
www.santovka.cz.

OBECNÁ USTANOVENÍ
1. Vyhlašovatelem a pořadatelem soutěže krásy Miss Šantovka je společnost Galerie Šantovka
a.s.
2. Soutěžící uděluje souhlas, aby vyhlašovatel dle zákona č. 110/2019 Sb., Zákon o zpracování
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 Šantovka.
3. Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž kdykoliv zrušit bez udání důvodu.

V Olomouci dne 15. prosince 2021
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