Podmínky a pravidla soutěže Miss Léta 2018

JAK SE PŘIHLÁSIT?
1. krok:
2. krok:
3. krok:
4. krok:
5. krok:

Vyplň přihlášku na: https://missleta.cz/prihlaska
Počkej na reakci od organizátorů Miss Léta
V případě, že tvá přihláška bude kladně vyhodnocena, budeš o tom uvědoměna
nejpozději do 7 dnů od zaslání přihlášky (telefonicky či e-mailem).
Vyber si termín a místo castingu, na který dorazíš (https://missleta.cz/#castingy).
Od organizátorů Miss Léta obdržíš bližší informace ke castingu.

Uzávěrka přihlášek je v neděli 20. května 2018 (do 23:59h).
NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY K PŘIHLÁŠKÁM:
Vyplnila jsem přihlášku, ale nepřišla mi žádná reakce. Mohu přijít na casting?
- Tvá přihláška nebyla vyhodnocena kladně a na casting nebudeš pozvána.
- Pokud si myslíš, že jsi přihlášku nevyplnila správně nebo že nám nedorazila v pořádku,
kontaktuj nás na info@missleta.cz
Mohu přijít na casting, i když jsem nevyplnila přihlášku?
- Na casting jsou zvané pouze dívky, které vyplnily přihlášku, byly kontaktovány a pozvány na
casting. Vyplnění přihlášky zabere pár minut (viz výše Jak se přihlásit?). Porota na základě
zaslaných registrací vybere dívky a pozve je na casting.

CASTING
Na casting jsou pozvány pouze dívky, které na základě přihlášení postoupily. Casting je neveřejný
a všechny postupující dívky jsou na něj pozvány telefonicky či e-mailem od organizátorů Miss
Léta. Castingy jsou letos poprvé pořádány i mimo Prahu. Termíny a lokace všech castingů
nalezneš na https://missleta.cz/#castingy
Co s sebou na casting?
- boty na podpatku
- dvoudílné plavky
- džíny
- občanský průkaz
- book či profesionální fotografie (pokud máš; není povinné)
Jak probíhá casting?
- vyplnění formuláře, rozhovor s porotou, ukázka v plavkách (focení), zakončení castingu
Na casting přijď elegantně oblečená (hezký top, sako, můžou být i koktejlky).
Dívky, které postoupí z castingu do semifinále, budou informovány nejpozději do 7 dnů od konání
castingu, kterého se zúčastnily. Dále s nimi bude domluven termín pro nafocení soutěžních
fotografií, kterými se v průběhu soutěže budou prezentovat (focení proběhne ve fotoateliéru v
Praze).
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SEMIFINÁLE
Další částí soutěže Miss Léta je semifinále konané celkem ve čtyřech kolech, vždy v Aquapalace
Praha (Pražská 138, Praha Čestlice). Každá semifinalistka si vybere z níže uvedených termínů a
zúčastní se právě jednoho kola. Termíny kol jsou vždy o víkendu. Začínají přípravami o den dříve (v
pátek). Samotné semifinálové kolo je vždy v sobotu.
Termíny kol pro rok 2018 jsou:

16. června,

30. června,

14. července, 28. července

Každé kolo má obdobný program a časový harmonogram:
Pátek (příjezd den před semifinálem) – nácvik choreografie, natáčení medailonků
Sobota – semifinále a vyhlášení 3 vítězek, které postupují do finále; večeře a afterparty
Neděle (cca 12h) – odjezd vítězek
Ubytování je zajištěno pro všech 12 semifinalistek z pátka na sobotu. Ze soboty na neděli je
ubytování zajištěno pouze pro 3 vítězky daného semifinále.
Ze semifinálových kol do finále soutěže postupují vždy tři dívky z jednoho semifinálového kola
(tzn. z každého semifinálového kola postupují tři vítězky do finále, a stávají se členkami Bílé
armády). Jména všech finalistek Miss Léta 2018 budou známa dne 28. července, kdy proběhne
poslední semifinálové kolo a bude vyhlášena poslední trojice vítězek ze semifinále, které
postupují do finále. Všechny vítězky semifinálových kol získají korunku, šerpu a věcné dary.
Každá dívka, která v semifinálovém kole skončí na 4. místě, se automaticky stává náhradnicí do
finále.
VOLNÁ DISCIPLÍNA: Soutěž Miss Léta v žádném svém kole (ani ve finále) nemá volnou disciplínu,
pouze probíhají rozhovory dívek s moderátorem.

FINÁLE
Finálová dvanáctka dívek se účastní letní roadshow (návštěvy partnerů, focení, večírky atd.)
Od roku 2016 se všechny dívky, které postoupí do finále, stávají členkami Bílé armády a z černých
semifinálových triček jsou převlékány do bílých outfitů (bílé tričko se zlatým logem Miss Léta a
bílé kalhoty vel. 36; Bílá armáda / angl. White Army).
Vítězka získává korunku, šerpu, kontrakt na prestižní honorovaná focení, přehlídky, roční
pronájem automobilu Ford Ecospace a další dary od partnerů soutěže, postup na světovou Miss.
Další umístěné vítězky a finalistky obdrží hodnotné ceny a prestižní honorované zakázky. Seznam
cen bude upřesněn.
Prague Car Festival – honorovaná akce Miss Léta:
Finalistky jsou povinny se zúčastnit hlavních akcí roadshow a plnit požadavky organizátora
soutěže, např. Prague Car Festival (1. - 2. září 2018). Všechny finalistky získávají za účast na akci
Prague Car Festival honorář v jednorázové výši 2.000 Kč.
Miss Prague Car Festival 2018
V rámci Prague Car Festivalu bude vyhlášena vedlejší soutěž Miss Prague Car Festival 2018.
Dívky získávají hlasy od návštěvníků výstavy. Návštěvníci mohou hlasovat po celou dobu konání
festivalu (1. - 2. září 2018). Vyhlášení 1., 2. a 3. místa proběhne v neděli 2. září kolem 15h.
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VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ A PODMÍNKY
ÚČASTI V SOUTĚŽI MISS LÉTA
Vyhlašovatelem a organizátorem soutěže je Nadační fond IT People. Do semifinále a finále
postupují soutěžící na základě výběru poroty.
Soutěžící souhlasí se zpracováním poskytnutých osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o
ochraně osobních údajů, v platném znění a to pro účel soutěže na dobu nezbytně nutnou.
Soutěžící nejsou vázány žádnou exkluzivní smlouvou. Smlouva, kterou soutěžící podepíší, je pouze
rámcová. Obsah smlouvy je soutěžícím představen na castingu.
Soutěžící vyjadřují souhlas s uvedením jména a vizuálního vyobrazení v rámci zveřejňování
výsledků castingu, semifinále a finále.
Registrací do soutěže soutěžící vyjadřují souhlas s všeobecnými podmínkami a pravidly soutěže
Miss Léta.
Organizátor si vyhrazuje právo ve všech případných sporech vzniklých z této soutěže učinit
konečné rozhodnutí.
Složení poroty je plně na rozhodnutí organizátora soutěže. Rozhodnutí poroty je neměnné a nelze
se proti němu odvolat.
Určení počtu postupujících dívek z castingu do semifinálových kol je plně v kompetenci členů
poroty.
Všichni členové poroty mají stejné hlasovací právo.
Veškeré obrazové a zvukové záznamy ze soutěže pořízené organizátorem jsou majetkem
organizátora a soutěžící podává souhlas s jejím zveřejněním.
Organizátor a vyhlašovatel si vyhrazuje právo k jednostranné změně výše uvedených pravidel.
Soutěže se mohou zúčastnit dívky, které nejpozději ke dni 3. 6. 2018 dosáhnou věku 18 let.
Soutěže se mohou zúčastnit dívky bez rozdílu národnosti, etnického původu a bez trvalého pobytu
na území České republiky (popř. Slovenské republiky) s komunikativní znalostí českého jazyka.
Soutěžící musí být osobně přítomna konání soutěže Miss Léta od prvního semifinálového kola do
posledního dne konání soutěže Miss Léta.
Soutěžící nejsou omezeny na minimální míry, avšak jsou omezeny na minimální výšku 165 cm.
Soutěže se mohou zúčastnit i dívky, které se již soutěže v minulosti zúčastnily, ale neumístily se.
Uvedení nepravdivých informací o věku, rodinném stavu, občanství či trvalém pobytu jsou
důvodem k okamžité diskvalifikaci v soutěži pro daný ročník.
Soutěž není určena osobám s fyzickým či jiným druhem handicapu.

Kontakty:
E-mail: info@missleta.cz
Web: https://missleta.cz/
Facebook: https://www.facebook.com/missleta.cz/
Instagram: https://www.instagram.com/miss_leta_cz/
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