
 
 
PRAVIDLA SOUTĚŽE KRÁSY A ELEGANCE MISS MODEL pro XVI. ročník 
 
I. PREAMBULE 
Soutěž Miss Model /dále jen soutěž/ je soutěží krásy a elegance. Soutěž vyhlašuje 
Mgr. Věra Krestýnová – Studio pohybu HIT se sídlem Seifertova 12, Přerov, 750 02.  
Na dodržování pravidel a řešení příslušných náležitostí dohlíží nominovaný tříčlenný 
tým. Tato obecně závazná pravidla soutěže pro každý ročník (dále jen pravidla) se 
řídí právními předpisy České republiky. Dívka, jež splňuje podmínky, uvedené 
v článku III soutěže a provede registraci se stává automaticky účastnicí soutěže /dále 
jen účastnice/. Působnost soutěže Česká republika. 
 
II. VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE 
Soutěž je oficiálně vyhlášena v lednu následujícího roku po konání posledního 
ročníku soutěže tj. leden 2019 Současně se otvírá internetová registrace dívek na 
www.miss-model.cz  = přihláška, dotazník + 3 fotografie. Soutěž se koná ve třech 
postupových kolech. Základní kola, semifinále ve dvou termínech první sobota 6. 
června 2020, druhý termín sobota 26. září 2020, finále  22.11.2020. 
 
III. PODMÍNKY PRO ÚČASTNICE 
Účastnicí je dívka, která je registrovaná a souhlasí s podmínkami soutěže. Účastnice, 
která postoupila do semifinále je semifinalistkou. Dívka, která postoupila do finále je 
finalistkou.  
Podmínky: 
• výška minimálně 168 cm  
• v roce 2020 dosažení věku minimálně 16, maximálně 26 let  
• občanství Česká republika není nutnou podmínkou 
• svobodná 
• neúčast ve finále předchozích ročníků 
• smlouva s modelingovou agenturou lze, ale je nutný písemný souhlas agentury 
s účastí dívky 
• podpis souhlasu s pravidly Miss Model 2020 
• bezúhonná / nemající záznam v trestním rejstříku / a absolutní neúčast 
v materiálech týkající se erotických či podobných materiálů, neslučujících se 
s pravidly slušnosti. 
Pokud vyhlašovatel zjistí porušení či nesplnění podmínek, je oprávněn účastnici ze 
soutěže okamžitě vyloučit. O tom, zda účastnice, semifinalistka nebo finalistka 
nesplňuje, či porušuje podmínky soutěže, rozhoduje výlučně vyhlašovatel a proti jeho 
rozhodnutí není přípustné odvolání. 
Doporučení: vytvoření vlastního dostupného profilu facebook a instagram, 
podporující pozitivní prezentaci účastnice a splňující pravidla slušnosti. 

http://www.miss-model.cz/


 
 
IV. JEDNOTLIVÁ KOLA SOUTĚŽE, SOUSTŘEDĚNÍ, AKCE. 
 
1. základní kola  
Základní kola soutěže proběhnou formou neveřejného výběrového kola. Nejzazší 
termín pro registraci v soutěži  prostřednictvím internetové stránky soutěže 
www.miss-model.cz  je do 22.9.2020 včetně. 
 
2. semifinále ve dvou termínech 
• první termín 6.6.2020 Hotel FIT Přerov, výběr 2 – 4 účastnic finále, dále postup 2 
účastnic do posledního výběrového kola druhého semifinále.... 
• druhý termín 26.9.2020,Hotel FIT Přerov, výběr do celkového počtu finalistek 8, 
výjimečně 10. Určení jedné náhradní účastnice – finalistky, které budou hrazeny 
shodné náklady účasti jako finalistkám soutěže. Každá účastnice semifinále předloží 
platný doklad totožnosti. 
 
3. soustředění – akce 
• první soustředění navazuje na semifinále 26.9.2020 po ukončení výběru finalistek a 
náhradní účastnice, ukončení 28.9.2020 
• představení finalistek partnerům a veřejnosti 26.9.2020 - Přerov 
• další soustředění bude upřesněno do 3.1.2020, na soustředění je možný příjezd již 
o den dříve večer s ubytováním zdarma. Finalistka je povinna se zúčastnit všech 
výše uvedených soustředění a akcí. 
Poznámka: nabídka volných výukových lekcí dle dobrovolné dohody s jednotlivými 
účastnicemi – volná disciplína, tvorba choreografie, profesionální úprava hudby, 
pohybová estetika. Účastníce budou respektovat všechna ustanovení, týkající se 
organizace, průběhu jednotlivých kol, soustředění a akcí. 
 
4. finále 
• generální zkouška 21.11.2020, Městský dům v Přerově 
• finálový večer 22.11.2020, Městský dům v Přerově 
Pokud se finalistka nedostaví na některé aktivity finálové přípravy bez řádné omluvy 
a předem uděleného souhlasu vyhlašovatele, může být z finále vyřazena a 
nahrazena náhradní finálovou účastnicí. Náhradní účastnice je zvolena porotou 
druhého semifinále. 
Ve finále jsou zvoleny: 
MISS MODEL 2020                          určí finálová porota dle stanovených pravidel  
I. VICE MISS MODEL 2020              určí finálová porota dle stanovených pravidel                   
II. VÍCE MISS MODEL 2020             určí finálová porota dle stanovených pravidel  
MISS MODEL SYMPATIE 2020       internetové hlasování na www.miss-model.cz 
Další vedlejší tituly mohou být uděleny dle rozhodnutí vyhlašovatele. 
Nejlepší volná disciplína – vlastní chorografie prezentace originálního modelu 
českého oděvního návrháře dle vlastního výběru hudby bude oceněna soškou 
Anděla. Mladí umělečtí talenti a návrháři soutěže 2020 budou oceňováni také soškou 
Anděla. Z finálového večera bude zhotoven Almanach Miss Model 2020 ve velikosti 
A4, který bude k dispozici všem účastníkům finálového večera.  
 
V. CENY A DARY 
Ceny a dary budou zajištěny pro soutěžící v závislosti na jejich celkovém umístění. 

http://www.miss-model.cz/


Soutěžící svou účastí v soutěži 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. Vyhlašovatel neodpovídá za kvalitu a stav ceny či daru, a jakákoliv 
případná reklamace musí být učiněna u dodavatele této ceny či daru. 
Pokud ceny a dary soutěže podléhají daňovým předpisům, zdanění provede 
soutěžící, které byl dar předán. Ceny a dary ze soutěže nejsou právně vymahatelné.   
 
VI. OBECNÁ USTANOVENÍ 
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, a to 
na dobu nezbytně nutnou, nejdéle do písemného odvolání. Soutěžící dále vyjadřují 
souhlas s uvedením svého jména, příjmení a bydliště, popř. dalších nezbytných 
údajů pro internetové hlasování Miss Model Sympatie a pro zveřejnění výsledků 
soutěže a uložení těchto údajů do historie soutěží na webu www.miss-model.cz. 
Soutěžící se zavazuje zachovávat mlčenlivost o obsahu jí dokumentů souvisejících  
s účastí v soutěži a tyto nepředávat třetím osobám. Soutěžící se dále zavazuje, že 
nebude nepravdivě a zkresleně informovat média o průběhu soutěže. V případě 
porušení těchto závazků odpovídá soutěžící za způsobenou škodu. Vyhlašovatel si 
vyhrazuje právo soutěž kdykoli zrušit či změnit pravidla. Vyhlašovatel si vyhrazuje 
právo ve všech případných sporech vzniklých z této soutěže učinit konečné 
rozhodnutí. 
 
 
Přerov, 2. ledna 2019 
 
     
 


