
Regulamin udziału w Warsztatach Miss organizowanych z okazji Wyborów Miss Polski na Wózku 
2016.

1. Warsztaty odbędą się terminie 8.07.2016-17.07.2016.
2. Finalistki dojeżdżają na warsztaty na koszt własny.
3. Organizator zapewnia pomoc asystenta wszystkim finalistkom, które tej pomocy potrzebują. 
Pomoc będzie dotyczyła w szczególności takich dziedzin jak: utrzymanie higieny osobistej, toaleta, 
przebieranie się w stroje, transport w wyznaczone miejsce.
4. Finalistki mają obowiązek dbać o higienę osobistą i nie utrudniać pracy pomagającym im 
asystentom.
5. Finalistki mają obowiązek udzielić wyczerpującej informacji o swoich ograniczeniach i 
możliwościach fizycznych organizatorom oraz pomagającym im asystentom oraz biorą 
odpowiedzialność za to oświadczenie.
6. Organizator wszystkim finalistkom zapewnia wyżywienie oraz transport na aktywności.
7. W Warsztatach Miss wezmie udział dwanaście finalistek, z czego dziesięć zostanie wybrane przez 
jury, a dwie przez głosowanie sms-owe i e-mailowe.
8. Finalistki zostają ubezpieczone przez Organizatora na czas trwania Warsztatów Miss.
9. W trakcie trwania Warsztatów Miss na terenie obiektów, w których odbywają się Warsztaty Miss, 
mogą przebywać wyłącznie osoby związane z Fundacją bądź przez nią do tego upoważnione, w 
szczególności pracownicy Fundacji, Wolontariusze, pracownicy obiektów. Niedopuszczalne jest 
przebywanie na terenie osób niezwiązanych z organizacją wyborów, w szczególności znajomych 
finalistek, krewnych.
10. W trakcie trwania Warsztatów Miss finalistki mają absolutny zakaz spożywania alkoholu i 
środków odurzających.
11. W trakcie trwania Warsztatów Miss finalistki mają obowiązek poinformować Organizatora o 
przyjmowanych lekach. W przypadku potrzeby zażycia innych leków (m. in. leków 
przeciwbólowych) mają obowiązek przed zażyciem poinformować o potrzebie Organizatora. 
Organizator ma prawo nie wyrazić zgody na przyjęcie przez finalistkę leków nieprzepisanych przez 
lekarza.
12. Finalistki mają obowiązek wykonywać wszystkie powierzone przez Organizatora zadania z 
należytą starannością, w trosce o dobre imię swoje i Organizatora. Finalistki muszą przestrzegać 
godzin aktywności wskazanych przez Organizatora.
13. Finalistki nie mogą samodzielnie opuszczać terenu obiektów, na których odbywają się 
aktywności bez uzyskania zgody Organizatora.
14. Nieprzestrzeganie zasad regulaminu grozi natychmiastową dyskwalifikacją.


