Regulamin konkursu
„Mała Miss, Mały Mister 2019 roku”
I . Postanowienia ogólne
1. Konkurs „Mała Miss, Mały Mister” organizowany jest przez Tygodnik Regionalny KORSO z
siedzibą w Mielcu ul. Biernackiego 1/4 oraz Tygodnik KORSO Kolbuszowskie z siedzibą w
Kolbuszowej,

ul.

Obrońców

Pokoju

20

wspólny

dla

powiatów

mieleckiego

i

kolbuszowskiego. Dzieci z tych powiatów mogą być uczestnikami konkursu.
2. Zapowiedź konkursu w TR Korso pojawi się 16, 23, 30 kwietnia i 7 maja 2019 r. a w Korso
Kolbuszowskim 17, 24, 30 kwietnia i 8 maja 2019 r.
3. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w czerwcu 2019 roku.
4. Informacje na temat konkursu dostępne będą w wydaniach papierowych Tygodnika
Regionalnego Korso i Korso Kolbuszowskie oraz na stronie internetowej www.korso.pl,
www.korsokolbuszowskie.pl i w mediach społecznościowych.
5. O tytuł „Małej Miss” i „Małego Mistera” mogą ubiegać się dzieci w wieku od 3 do 6 lat z
powiatów mieleckiego i kolbuszowskiego. Udział dziecka w konkursie wymaga zgody
rodziców lub opiekunów prawnych dziecka, którzy kwitują odbiór nagrody w imieniu
uczestnika.
II. Zasady konkursu
1. Aby dziecko mogło wziąć udział w konkursie, rodzic lub opiekun prawny musi:
a) przesłać dwa aktualne zdjęcia dziecka (sylwetki w ciekawym, kolorowym stroju oraz
twarzy) w terminie do 9 maja 2019 r. do północy wraz z opisem (jako załącznik): imię i
nazwisko dziecka, wiek, miejsce zamieszkania, krótki opis wyglądu oraz opis talentu
dziecka na mail: jserafin@korso.pl (w przypadku dzieci z powiatu kolbuszowskiego) i
sekretariat@korso.pl (w przypadku dzieci z powiatu mieleckiego)
b) mail powinien być skonstruowany w następujący sposób:
I. tytuł maila: Zgłoszenie – Mała Miss Mały Mister

II. treść maila: Zgłaszam swoją córkę/swojego syna do konkursu „Mała Miss Mały
Mister”.

W

załączeniu

dwa

zdjęcia

(twarzy

i

sylwetki)

oraz

opis.

Zapoznałam/zapoznałem się z regulaminem i akceptuję jego treść. (Imię i nazwisko
nadawcy)
III. w załączniku znaleźć się powinny dwa zdjęcia (twarzy i sylwetki) w formacie JPG w
jak największej rozdzielczości. Zdjęcie musi być kolorowe. Ponadto w pliku
tekstowym należy zamieścić opis dziecka: imię i nazwisko, wiek, miejsce
zamieszkania, wygląd, cechy szczególne, opis talentu dziecka oraz dlaczego właśnie
Państwa pociecha powinna zdobyć tytuł Małej Miss lub Małego Mistera. Opis nie
powinien być dłuższy niż pół strony w Wordzie.
c) zapoznać się z regulaminem konkursu i dokonać jego akceptacji w mailu zgłoszeniowym
– WARUNKI KONIECZNE.
2. Przesłane zdjęcia nie mogą mieć charakteru naruszającego dobre obyczaje.
3. Warunkiem udziału w konkursie i odebrania nagrody jest podanie prawidłowych danych
osobowych.
4. Brak akceptacji regulaminu konkursu, niespełnienie warunków określonych w pkt. II 1b
powoduje automatyczną dyskwalifikację danego uczestnika konkursu.
5. Rodzice lub opiekuni prawni wyrażają zgodę na publikację przesłanych zdjęć na łamach
Tygodnika Korso i Korso Kolbuszowskiego oraz umieszczane na stronach internetowych:
www.korso.pl i www.korsokolbuszowskie.pl oraz na portalach społecznościowych.
6. Głosowanie na poszczególnych kandydatów do tytułu „Mała Miss, Mały Mister” odbywać
się będzie za pomocą SMS-ów. Głosy będzie można oddawać do 30 maja 2019 r. (czwartek)
do północy (SMS-y). Po tym terminie zostaną wyłonieni zwycięzcy, którzy uzyskają
największą liczbę głosów (SMS-y): Mała Miss oraz Mały Mister.
7. Publikacja zdjęć zwycięzców na łamach TR Korso oraz w Korso Kolbuszowskim w najbliższym
wydaniu do rozstrzygnięciu konkursu. Relacja z finału zostanie zamieszczona także na
stronach: www.korso.pl, www.korsokolbuszowskie.pl i w mediach społecznościowych.
Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na publikację zdjęć i filmów z rozstrzygnięcia konkursu.
III. Nagrody
1. Nagrody ufundowane przez sponsorów konkursu otrzymają: Mała Miss oraz Mały Mister, a
do pozostałych dzieci (uczestników konkursu) trafią upominki. Wszystkie dzieci zgłoszone
do konkursu wezmą udział w uroczystym rozstrzygnięciu, które odbędzie się w czerwcu. O

miejscu poinformujemy indywidualnie wszystkich zgłaszających.
2. W przypadku, gdy wartość nagrody przekroczy 760 złotych brutto, redakcja zastrzega sobie
prawo pobrania od opiekunów uczestników konkursu podatku w wysokości 10% wartości
nagrody.
IV. Postanowienia końcowe
1. Wysyłając zdjęcie do redakcji tygodników Korso i Korso Kolbuszowskie oraz akceptując
regulamin konkursu, uczestnik oświadcza, że posiada pełne prawo do zdjęcia i przesyłając je
do organizatorów konkursu, nie narusza praw osób trzecich oraz udziela organizatorom
nieodpłatnie i bezterminowo prawa publikacji swojego i dziecka wizerunku w wydaniu
papierowym i internetowym gazet.
2. Wysyłając zdjęcie na konkurs, a tym samym akceptując regulamin konkursu, uczestnik
wyraża zgodę na dokonanie przez redakcję opracowania zdjęć w zakresie niezbędnym z
punktu widzenia technicznego do opublikowania zdjęcia w gazecie, z zastrzeżeniem, że nie
zostanie zmieniony charakter zdjęcia.
3. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.
4. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie najbliższej rodziny pracowników redakcji
Korso i Korso Kolbuszowskiego.

