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Pravidla a podmínky soutěže Miss Sezimovo Ústí 2019 
 
I. Úvodní ustanovení 
1. Soutěž Miss Sezimovo Ústí je regionální soutěž o titul Miss Sezimovo Ústí, otevřená pro 

celou ČR (dále také „Soutěž“). 
2. Soutěž organizuje Městské středisko kultury a sportu Sezimovo Ústí (dále také 

„Organizátor“). 
3. Soutěže se může účastnit každá dívka s českým státním občanstvím, která v den konání 

castingu dovršila 16 let. 
4. Organizátor si vyhrazuje právo vyřadit jakoukoliv soutěžící ze Soutěže v případě uvedení 

nesprávných údajů (kontaktní údaje, věk apod.), porušení věrohodnosti hlasování nebo 
jiného porušení pravidel Soutěže. 

 
II. Vyhlášení Soutěže 

Soutěž je vyhlášená Organizátorem v listopadu 2018 a probíhá v několika vzájemně na 
sebe navazujících kolech nazývaných:  

• online přihlášení 

• casting 

• finále. 
 
III. Podmínky pro soutěžící  
1. Soutěžící je osoba ženského pohlaví, která se přihlásila do Soutěže nejpozději do 2. února 

2019. 
2. Finalistkou Soutěže je osoba ženského pohlaví, která byla vybrána porotou na castingu 

konaném dne 9. února 2019 mezi postupující do finále konaného dne 30. 3. 2019. 
3. Pokud Organizátor v průběhu Soutěže zjistí, že soutěžící nesplňuje podmínky Soutěže, má 

právo ji z dalšího průběhu Soutěže vyřadit bez možnosti odvolání. 
4. Každá soutěžící je povinna seznamovat se s pravidly Soutěže, a to i s pozdějšími 

případnými aktualizacemi, které Organizátor umístí na webových stránkách Městského 
střediska kultury a sportu Sezimovo Ústí a na FB stránkách Miss Sezimovo Ústí. 

5. Soutěžící je povinna potvrdit svým podpisem souhlas s Pravidly a podmínkami Soutěže.  
 
IV. Casting 
1. Uzávěrka přihlášek do castingu se koná 2. února 2019. Všechny soutěžící budou 

o potvrzení registrace/přihlášky do Soutěže vyrozuměny e-mailem nebo telefonicky. 
2. Casting se koná 9. února 2019 od 15 hodin v budově Spektrum Sezimovo Ústí. 
3. Na castingu porota vybere libovolný počet finalistek. Proti rozhodnutí poroty není 

odvolání. 
4. Na casting si soutěžící přinese: 

• doklad totožnosti ve smyslu příslušných právních předpisů 

• další náležitosti uvedené v e-mailu obdrženém po registraci soutěžících. 
 



 

 

V. Finále 
1. Finále Miss Sezimovo Ústí 2019 se koná dne 30. března 2019 v 19 hodin. 
2. Pokud se soutěžící z jakýchkoli důvodů nedostaví na místo finále včas, bude ze Soutěže 

Organizátorem vyřazena. 
3. Soutěžící si na finále přinese všechny náležitosti dle pokynů Organizátora. 
4. Porota finále, která rozhodne o umístění soutěžících na prvních třech místech, bude 

sestavena z týmu partnerů Soutěže a její přesná sestava nebude z důvodu ovlivnitelnosti 
předem oznámena. 

5. Na finále budou zvoleny: 

• Miss Sezimovo Ústí 2019 (hlasy poroty) 

• I. Vicemiss Sezimovo Ústí 2019 (hlasy poroty) 

• II. Vicemiss Sezimovo Ústí 2019 (hlasy poroty) 

• další vedlejší tituly dle rozhodnutí Organizátora:  
o Miss Jižní Čechy Teď (kategorie mediálního partnera – tisk) 
o Miss Sympatie (hlasování prostřednictvím Facebooku a hlasování diváků 

v sále). 
 
 

VI. Informace o zpracování osobních údajů 
1. Organizátor je správcem Vašich osobních údajů. Jsou shromažďovány následující 

kategorie osobních údajů: 

• identifikační údaje (jméno a příjmení), 

• kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mail, kontaktní adresa apod.), 

• zvukový, fotografický a video záznam, 

• případně další údaje (např. životopisné údaje), které samy zveřejníte.  

2. Vaše osobní údaje zpracováváme v oprávněném zájmu Organizátora za účelem: 

• evidence účastnic Soutěže Miss Sezimovo Ústí,  

• dokumentování a prezentace přípravy, průběhu a výsledků Soutěže v médiích, 
včetně osobních údajů účastnic (mj. jméno a příjmení, věk, zvukový, fotografický 
a video záznam). 

3. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pracovníky Organizátora, partnery a mediálními 
partnery Soutěže. Seznam mediálních partnerů a partnerů je uveden na webových 
stránkách Organizátora. 

4. Pořízený zvukový, fotografický nebo video záznam může být prezentován ve veřejně 
přístupných informačních kanálech Organizátora, partnerů a mediálních partnerů, a to 
včetně médií, jako je televize a rozhlas, webové stránky, sociální sítě, tisk apod. 

5. Osobní údaje jsou Organizátorem zpracovávány po dobu 6 let, poté dojde k vymazání 
osobních údajů ze systémů Organizátora. 

6. Pokud se domníváte, že jsou Vaše osobní údaje nesprávné nebo neúplné, máte možnost 
požádat o nahlédnutí, jejich opravu nebo smazání. V případě, že si přejete vznést 
námitku, jak jsme zpracovali Vaše osobní údaje, obraťte se na nás na adrese 
mexus@sezimovo-usti.cz nebo písemně na adresu Městské středisko kultury a sportu, 
nám. Tomáše Bati 701, 391 02 Sezimovo Ústí. Následně se budeme Vaší námitkou 
zabývat a budeme s Vámi spolupracovat na jejím vyřešení. Pokud se i nadále domníváte, 
že s Vašimi osobními údaji nebylo zacházeno přiměřeně podle zákona, můžete 
kontaktovat Úřad pro ochranu osobních údajů a podat příslušnou stížnost. 



 

 

VII. Ceny a dary 
1. Ceny a dary budou zajištěny pro soutěžící v závislosti na jejich celkovém umístění. 
2. Soutěžící odevzdáním písemného souhlasu s Pravidly a podmínkami Soutěže bere na 

vědomí, že získanou cenu či dar nelze vyměnit za jinou cenu či dar, ani za ni nelze 
požadovat finanční náhradu či jinou kompenzaci.  

3. Organizátor neodpovídá a nenese odpovědnost za kvalitu a stav ceny či daru, a jakákoliv 
případná reklamace musí být učiněna u výrobce této ceny či daru. 

4. Odmítnutí ceny některou ze soutěžících bude znamenat propadnutí dané ceny 
Organizátorovi Soutěže. 

5. Ceny a dary ze Soutěže nejsou právně vymahatelné. 
 
 
VIII. Závěrečná ustanovení 
1. Soutěžící je povinna seznámit se a souhlasit s těmito Pravidly a podmínkami soutěže Miss 

Sezimovo Ústí 2019. 
2. Soutěžící se zavazuje, že nebude nepravdivě a zkresleně informovat o průběhu Soutěže.  
3. Organizátor Soutěže si vyhrazuje právo Soutěž kdykoli zrušit či změnit pravidla.   
4. Organizátor Soutěže si vyhrazuje právo ve všech případných sporech vzniklých z této 

Soutěže učinit konečné rozhodnutí. 
 
 
 
Svým podpisem stvrzuji svou účast v soutěži Miss Sezimovo Ústí 2019 a souhlasím 
s Pravidly a podmínkami Soutěže. 
 
 
 
 
………………………………………………….………………………………………………………………………………………….. 
Jméno a příjmení                       Datum                           Podpis 
  
 
 
 
 


