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Regulamin rekrutacji do „Wyborów Miss Polski na wózku 2016”
I. Informacje o projekcie
1. Wybory Miss Polski na wózku 2016 realizowane są przez Fundację Jedyna Taka.
2. Wybory Miss Polski na wózku 2016 mają zasięg ogólnopolski.
3. Konkurs Wyborów Miss Polski na wózku 2016 będzie rozstrzygnięty w dwóch etapach:
a. Etap I – głosowanie za pośrednictwem SMS oraz e-mail na kandydatki, które zgłosiły się do
udziału w Konkursie.
Termin realizacji I etapu (głosowanie): 01.05.2016 – 31.05.2016
10 wybranych przez jury kandydatek weźmie udział w Warsztatach Miss. Dodatkowo dwie
wybrane przez głosowanie kandydatki zakwalifikują się do Warsztatów Miss. Warsztat
obejmował będzie pracę ze stylistami, wizażystami, fryzjerami oraz animatorami kultury.
Podczas warsztatu odbędzie się sesja fotograficzna do kalendarza Finalistek Miss Polski na
Wózku na rok 2017.
b. Etap II – udział w Warsztatach Miss, a w ich trakcie w Gali Finałowej Miss Polski na Wózku
2016. Warsztaty odbędą się w terminie 8.07.2016-17.07.2016, natomiast Gala Finałowa
Miss Polski na Wózku w terminie 16.07.2016 w Amfiteatrze Warszawa Bemowo. Wyboru
najpiękniejszych kandydatek dokona jury, które składać będzie się z 9-11 osób związanych
z światem piękna i mody. Organizator zastrzega sobie udział osoby z ramienia Fundacji w
jury oraz partnerów (w sumie nie więcej niż trzy osoby). Jury za pomocą Kart do
głosowania wybierze Miss Polski na wózku 2016, I Wicemiss Polski na Wózku 2016 i II
Wicemiss Polski na Wózku 2016. Zostaną przyznane tytuły i wręczone Statuetki również
dla Miss Publiczności, Miss Popularności, Miss Foto. Organizator zastrzega sobie
możliwość przyznania tytułu komplementarnego przez wskazaną przez Organizatora
instytucję.
4. Na rzecz realizacji projektu może zostać powołane partnerstwo pomiędzy Fundacją Jedyna
Taka, a organizacjami wspierającymi takie inicjatywy społeczne.
II. Warunki uczestnictwa w rekrutacji do Wyborów Miss Polski na wózku 2016 oraz w
Warsztatach Miss i Gali Finałowej Miss Polski na Wózku
1. Kandydatka musi posiadać obywatelstwo Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Osoba chcąca wziąć udział w konkursie musi posiadać orzeczenie o stopniu
niepełnosprawności wskazujące na konieczność poruszania się na wózku inwalidzkim.
3. Uczestniczyć w konkursie mogą kandydatki w wieku od lat 18 posiadające pełną zdolność do
czynności prawnych.

4. Zgłoszenia do konkursu wraz ze skanami odręcznie podpisanych dokumentów i pozostałymi
załącznikami należy przesyłać drogą mailową na adres: rekrutacja@jedyna-taka.pl oraz w
formie papierowej na adres siedziby Fundacji Jedyna Taka: 87-720 Ciechocinek ul.
Słowackiego 15/2 w terminie nieprzekraczającym 24.04.2016. Mail z nadesłanym
zgłoszeniem automatycznie dodawany jest do bazy osób newsletter Fundacji Jedyna Taka
5. Zgłoszenia muszą zawierać:
 formularz zgłoszeniowy,
 oświadczenie o prawdziwości danych osobowych,
 zgodę na publikację fotografii i zdjęć filmowych,
 akceptację regulaminu konkursu,
 ksero orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
 2 zdjęcia wysyłane tylko w formie elektronicznej (twarzy oraz całej sylwetki na wózku;
w formacie nie mniejszym niż 800 pikseli na dłuższym boku, które zostanie użyte
w I etapie konkursu wyborów Miss Polski na wózku). Zdjęcia nie mogą posiadać
podpisów promujących inne działania społeczne lub zarobkowe,
 minimum dwuminutowe i maksimum pięciominutowe nagranie wideo w formacie avi
lub mp4 lub mpg lub wmv, na którym kandydatka odpowiada na pytania:
a)
b)
c)
Nagranie nie będzie nigdzie udostępniane i pozostanie wyłącznie do wglądu Fundacji
Jedyna Taka, w związku z wyborem przez jury finałowej dziesiątki.
6. Warunkiem uczestnictwa w II etapie konkursu jest podpisanie przez Finalistkę Umowy z
Organizatorem konkursu, wysłanej do niej po zakończeniu etapu I.
7. Fundacja nie zapewnia transportu na warsztat oraz na Galę Finałową uczestniczkom, które
przejdą do II etapu konkursu.
8. Do obowiązków Fundacji należy zapewnienie Asystentów uczestniczkom wymagającym
wsparcia podczas realizacji warsztatów oraz Gali Finałowej konkursu.
9. Uczestniczki Konkursu zobowiązane są w każdych okolicznościach do godnego
reprezentowania Polski, dbałości o dobre imię własne, dobre imię Organizatora i
Współorganizatorów Konkursu.
10. Finalistki Miss Polski na wózku mogą brać udział w konkursie tylko raz.
11. Uczestniczki które w ubiegłorocznej edycji nie przeszły do Finału mogą brać udział w Wyborach
Miss Polski na wózku 2016.
III. Nagrody w Konkursie
1. Nagrodami w Konkursie są tytuły Miss określone w Regulaminie, a także nagrody rzeczowe lub
pieniężne przyznane przez Organizatora, Współorganizatorów lub sponsorów Konkursu lub
poszczególnych Etapów Konkursu.
2. Nagrody rzeczowe, w stosunku do których przepisy prawa przewidują powstanie obowiązku
podatkowego, przyznawane są wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości
odpowiadającej równowartości 11, 11% wartości danej Nagrody. Dodatkowa nagroda pieniężna
zostanie w całości przeznaczona na pokrycie należnego 10% zryczałtowanego podatku
dochodowego, ustalonego od łącznej wartości nagrody rzeczowej i dodatkowej nagrody
pieniężnej.
3. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę ani na inne nagrody rzeczowe.
4. Od Nagród wręczonych w Konkursie, Organizator lub sponsor, jako płatnik potrąci 10%

5.
6.
7.
8.

zryczałtowanego podatku dochodowego i pobrany podatek przekaże na rachunek bankowy
właściwego urzędu skarbowego zgodnie z przepisami art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 26 lipca
1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2012.361). Podatek od nagród
rzeczowych zostanie pobrany przez Organizatora lub sponsora z dodatkowej części pieniężnej
nagród.
Płatnikiem zryczałtowanego podatku dochodowego od Nagród w Konkursie wypłaconych lub
wydanych przez sponsora jest sponsor i to na nim ciążą obowiązki podatkowe związane z
wydaniem lub wypłaceniem nagrody przyznanej przez sponsora, o których mowa w pkt. 4.
W przypadku, gdy nie wystąpi obowiązek pobrania 10% zryczałtowanego podatku
dochodowego, dodatkowa nagroda pieniężna nie przysługuje.
Sponsorzy Nagród ponoszą pełną odpowiedzialność za ich wręczenie.
Organizator może przewidzieć przyznanie nagród nieobjętych zasadami regulaminu. Nagrody te
będą przyznawane laureatkom i finalistkom zgodnie z zasadami uzgodnionymi przez
Organizatorów ze sponsorami nagród.

