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REGULAMIN KONKURSU PIĘKNOŚCI 
POLSKA MISS 

 
§1 

1. Regulamin Konkursu Polska Miss (dalej: „Regulamin”) określa zasady i sposób organizacji oraz przeprowadzenia Konkursu Piękności Polska 
Miss (dalej: „Konkurs”) i może być integralną częścią każdej umowy zawartej pomiędzy New Project Gemini oraz:  

• uczestniczką konkursu Polska Miss 
• Współorganizatorem. 

2. Organizatorem ogólnopolskiego Konkursu Piękności Polska Miss jest New Project Gemini spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 
w Psary, Środkowa 19, 63-405 Sieroszewice, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS: 0000757277, REGON: 381787588, NIP: 6222820379, kapitał zakładowy: 5.000 zł 
(dalej: „New Project Gemini” lub „Organizator”). 
 

§2 
1. New Project Gemini jest podmiotem wyłącznie uprawionym do organizacji i produkcji Konkursu, a w tym dysponuje prawami do oznaczenia 

graficznego Konkursu i posługiwania się nazwą „Polska Miss” do celów organizacji Konkursu. Powyższe uprawnienia New Project Gemini nie 
są ograniczone przez osoby trzecie, a w tym przez podmioty organizujące krajowe i międzynarodowe konkursy piękności. 

2. New Project Gemini może powierzyć organizację całego Konkursu, poszczególnych jego etapów lub części innym podmiotom, na warunkach 
szczegółowo regulowanych w odrębnych umowach. 

3. Decyzje organizatora i jury są ostateczne i nie mogą być zaskarżane w odrębnym trybie. Organizator konkursu obowiązany jest zapoznać 
uczestniczki konkursu z niniejszym regulaminem. Uczestniczka po zapoznaniu się z regulaminem potwierdza to w formie pisemnej. W 
przypadku uczestniczek w kategorii Nastolatek zapoznanie się z regulaminem i przyjęcie warunków regulaminu potwierdzają również rodzice 
lub opiekunowie uczestniczki. 

 
§3 

1. Konkurs składa się z etapów, przebiegających według następującej kolejności: 
a. kwalifikacje regionalne; 
b. konkursy regionalne; 
c. casting ogólnopolski - online 
d. kwalifikacje ogólnopolskie - ćwierćfinał 
e. półfinał ogólnopolski – w ramach półfinału wyłania się finalistki Konkursu. W ramach półfinału Konkursu mogą być przyznawane tytuły 

komplementarne. 
f. okres przygotowawczy – składają się na niego sesje zdjęciowe i nagrania, warsztaty, wydarzenia promocyjno-marketingowe dla 

sponsorów Konkursu, inne działania promocyjne związane z realizowanym Konkursem. W skład okresu przygotowawczego wchodzi 
również zgrupowanie, którego celem jest przygotowanie finalistek do ogólnopolskiej gali finałowej. 

a. Finał ogólnopolski – w ramach jego wyłania się co najmniej 5 laureatek każdej kategorii konkursowej, którym przyznaje się tytuły:  
- Polska Miss, 
- Polska 1 Wicemiss,  
- Polska 2 Wicemiss, 
- Polska 3 Wicemiss, 
- Polska 4 Wicemiss 
oraz 
- Polska Miss Nastolatek, 
- Polska 1 Wicemiss Nastolatek,  
- Polska 2 Wicemiss Nastolatek, 
- Polska 3 Wicemiss Nastolatek, 
- Polska 4 Wicemiss Nastolatek. 

2. Kwalifikacje regionalne są prowadzone przez New Project Gemini lub inny podmiot, o którym mowa w § 2 ust. 2, na obszarach terytorialnych 
określonych odrębnie przez Project Gemini. Kwalifikacje regionalne mogą być organizowane również korespondencyjnie, za pośrednictwem 
sieci Internet. 

3. Do konkursu regionalnego zakwalifikowana może zostać dowolna liczba kandydatek, spośród których wyłania się co najmniej pięć laureatek 
konkursu regionalnego przyznając następujące tytuły: Miss Regionu, 1 Wicemiss Regionu, 2 Wicemiss Regionu, 3 Wicemiss Regionu, 4 
Wicemiss Regionu. Na etapie konkursu regionalnego mogą zostać przyznane również inne tytuły, a w tym Zielone Karty uprawniające do udziału 
w kwalifikacjach ogólnopolskich. Przy czym Zielone Karty mogą być przyznane jedynie przez przedstawiciela New Project Gemini lub osobę 
przez New Project Gemini wyznaczoną. 

4. W przypadku zakwalifikowania do etapów ogólnopolskich uczestniczka ma obowiązek reprezentowania regionu, w którym brała udział w 
konkursie regionalnym. 

5. Do kwalifikacji ogólnopolskich mają obowiązek przystąpić osoby, które uzyskały tytuł: Miss Regionu, 1 Wicemiss Regionu, 2 Wicemiss 
Regionu, 3 Wicemiss Regionu, 4 Wicemiss Regionu, a także osoby, którym przyznano zielone karty, o których mowa w ust. 3. Liczbę 
uczestniczek kwalifikacji ogólnopolskich, które zyskują prawo udziału w ćwierćfinale określa każdorazowo New Project Gemini. Udział w 
kwalifikacjach ogólnopolskich odbywa się na koszt własny uczestniczki. 

6. W sytuacji, gdy organizacja półfinału konkursu w formie wydarzenia z jakiegokolwiek powodu nie będzie możliwa, New Project Gemini ma 
prawo do organizacji półfinału konkursu w formie online, poprzez publikacje dostarczonych przez półfinalistki promujących materiałów 
fotograficznych i wideo na oficjalnych kontach w mediach społecznościowych Konkursu Piękności Polska Miss (Facebook, Instagram) oraz w 
telewizji. New Project Gemini ma prawo wybrać finalistki konkursu na podstawie głosów juror w lub/i na podstawie głosów widzów, poprzez 
odpłatne głosowanie dedykowaną aplikacją. Przy czym New Project Gemini nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez 
uczestniczkę konkursu w związku z wadami technicznymi sprzętu, którym posługuje się półfinalistka oraz z tytułu działań osób trzecich 
niezwiązanych z New Project Gemini.  

7. Finał ogólnopolski poprzedza zgrupowanie przygotowawcze.  
8. W ramach finału wyłania się co najmniej 5 laureatek, którym przyznaje się tytuły: Polska Miss, 1 Polska Wicemiss, 2 Polska Wicemiss, 3 Polska 

Wicemiss oraz 4 Polska Wicemiss. Laureatki w związku z uzyskanymi tytułami otrzymują szarfy tytułowe na własność. Polska Miss oraz Polska 
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Miss Nastolatek otrzymują również koronę, którą mają obowiązek przekazać wyłonionym swoim następczynią w kolejnej edycji Konkursu. W 
ramach finału Konkursu mogą być przyznane również inne tytuły i nagrody, w tym nagrody finansowe i rzeczowe fundowane przez osoby 
trzecie. 

9. Niezależnie od postanowień ustępów poprzedzających, Organizator ma prawo wytypowania uczestniczek Konkursu zakwalifikowanych do 
każdego etapu według własnego uznania, choćby nie uczestniczyły w żadnym z poprzedzających etapów Konkursu. 

10. Szczegółowe terminy odbywania się poszczególnych etapów Konkursu określa odrębny harmonogram. W przypadku przeprowadzenia 
poszczególnych etap w Konkursu z przekroczeniem terminów określonych w ww. harmonogramie, New Project Gemini zastrzega prawo do 
niedopuszczenia uczestniczek danego etapu Konkursu do kolejnych jego etapów. 

11. W przypadku wystąpienia pandemii/stanu zagrożenia/sytuacji uniemożliwiających zgromadzeń publicznych etapy konkursu (z wyłączeniem 
finału) mogą odbyć się w formie online. Organizator ma prawo podjąć taką decyzję uwzględniając wcześniej, że inne formy przeprowadzenia 
etapów nie mogą się odbyć inaczej ze względu na obowiązujące przepisy prawa/obostrzenia/zalecenia. 

 
§4 

1. Wyłonienie kandydatek i laureatek poszczególnych etapów Konkursu, o których mowa w § 3 oraz uczestniczek zakwalifikowanych do kolejnych 
etapów Konkursu, z wyjątkiem zielonych kart, o których mowa w § 3 ust.  3, dokonuje jury w składzie określonym dla każdego z etapów przez 
New Project Gemini bądź podmiot wskazany w § 2 ust. 2, któremu uprawnienie takie przekaże New Project Gemini.  

2. O zakwalifikowaniu do kolejnego etapu uczestniczki zostaną powiadomione w trakcie danego etapu konkursu/wydarzenia/castingu (decyzja 
jury) lub po zakończeniu danego etapu drogą elektroniczną i/lub telefonicznie (w zależności od charakteru etapu konkursu). 

3. Czas pracy Jury i jego werdykt wyznacza i określa przewodniczący jury z uwzględnieniem treści harmonogramu, o którym mowa w §3 ust. 10. 
Przewodniczący jury zostaje wyłoniony z grona jury na zasadach określonych przez Organizatora. Na wypadek nieuwzględnienia werdyktu jury 
w wyznaczonym czasie, werdykt ustala i podaje do publicznej wiadomości przewodniczący jury po konsultacji z Organizatorem.  

4. Członkiem Jury może być wyłącznie osoba fizyczna, mająca ukończone 18 lat, niekaralna za przestępstwo umyślne i zaproszona do pełnienia 
funkcji członka Jury w którymkolwiek jego składzie przez Organizatora lub Współorganizatora. 

5. W Jury nie mogą zasiadać członkowie rodzin Uczestniczek. 
6. Członkowie Jury nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu zasiadania w Jury. 
7. Jury we wszystkich składach głosuje i obraduje na posiedzeniach jawnych i niejawnych w pomieszczeniu dostępnym wyłącznie dla Członków 

Jury, z wyłączeniem Finału. 
8. Szczegółowy porządek obrad danego składu Jury ustala Przewodniczący tego składu Jury. 
9. Głosowanie Jury odbywa się przy pomocy kart do głosowania. Karty do głosowania stanowią druki ścisłego zarachowania i ich komplet po 

zakończeniu każdego głosowania zatrzymuje sekretarz jury, który później przekazuje je do Organizatora. 
10. Głosowanie może odbywać się według zasad ustalonych przez Organizatora bądź też innych wyłącznie po akceptacji Organizatora. 
11. Członkowie Jury są zobowiązani do zachowania tajemnicy z obrad Jury oraz niekomentowania publicznie werdyktu oraz przebiegu obrad Jury. 
12. Wybór jednej lub kilku Laureatek na każdym etapie Konkursu może być dokonany również przez publiczność obserwującą dany Etap Konkursu 

w formie konkursu audiotele i serwisu SMS lub inny określony przez Organizatora danego etapu Konkursu. 
13. W przypadku, o którym mowa powyżej o miejscu w danym etapie Konkursu, zajętym przez poszczególne Uczestniczki, decyduje ilość 

uzyskanych przez nie głosów publiczności. 
14. Warunki i sposób przeprowadzenia głosowania publiczności może określać odrębny regulamin głosowania. 

 
§5 

1. Konkurs ma charakter otwarty dla wszystkich zgłaszających się kandydatek, które odpowiadają wymaganiom określonym w niniejszym 
Regulaminie.  

2. Uczestniczka Konkursu musi spełniać kumulatywnie następujące wymagania: 
a. być stanu wolnego, 
b. nie posiadać potomstwa (być bezdzietna), 
c. posiadać obywatelstwo polskie, Kartę Polaka, pozwolenie na pobyt w kraju na minimum rok (czas trwania konkursu), 
d. rocznikowo kandydatki biorą udział: 

- w przypadku Polska Miss – rocznik 1994-2004, 
- w przypadku Polska Miss Nastolatek – rocznik 2005-2009, 

e. posiadać nieposzlakowaną opinię i jest osobą nieskazitelnego charakteru, 
f. być osobą niekaraną, 

3. Nieposiadanie lub utrata kwalifikacji określonych w ust. 2 lub niezgodne z prawdą dane zawarte w formularzu rejestracyjnym/papierowym oraz 
postępowanie uczestniczki niezgodne z regulaminem są podstawą do wykluczenia uczestniczki z Konkursu, pozbawiania jej tytułów, nagród lub 
przywilejów związanych z uczestnictwem w Konkursie, a także stanową podstawę odpowiedzialności odszkodowawczej od uczestniczki 
Konkursu. 

4. Przed dopuszczeniem do castingu uczestniczka umożliwi Organizatorowi wgląd do dokumentu tożsamości, w celu weryfikacji danych podanych 
w formularzu rejestracyjnym. 

5. W konkursie nie mogą uczestniczyć kandydatki, które we wcześniejszych edycjach konkursu Polska Miss uzyskały tytuły Miss, I Wicemiss, II 
Wicemiss, III Wicemiss, IV Wicemiss w swojej kategorii wiekowej. 

6. Uczestniczki Konkursu są zobowiązane do przestrzegania niniejszego Regulaminu, w tym do uczestniczenia w zgrupowaniach 
przygotowawczych, a także do zawarcia odrębnych umów regulujących szczegółowe warunki udziału uczestniczki w Konkursie. Odmowa 
zawarcia umowy z New Project Gemini, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, jest równoznaczna z wykluczeniem uczestniczki z Konkursu. 

7. Kandydatka zakwalifikowana do Konkursu zobowiązana jest podpisać i przestrzegać umowę oraz regulamin konkursu. W momencie podpisania 
umowy i regulaminu, kandydatka jest zobowiązana do podporządkowania się harmonogramowi przygotowań, który określi Organizator. 

8. Uczestniczki zobowiązują się do uczestnictwa we wszystkich etapach konkursu, do których zostały zakwalifikowane. 
9. Uczestniczki zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji o przebiegu konkursu. 
10. Uczestniczki współpracują z przedstawicielami organizatora oraz ze sobą w celu osiągniecia jak najlepszego efektu. 
11.  Uczestniczki przekazują organizatorowi nieograniczone prawo do posługiwania się ich wizerunkiem, w szczególności do wykorzystywania 

zdjęć i nagrań pozyskanych podczas trwania konkursu. 
12. Uczestniczka Konkursu zobowiązuje się nie brać udziału w innych konkursach piękności o charakterze podobnym do tych organizowanych 

przez Organizatora stanowiących konkurencję dla działań Organizatora w trakcie trwania umowy oraz w okresie 24 miesięcy od jej 
rozwiązania/zakończenia. Naruszenie tego zobowiązania stanowi podstawę do wykluczenia uczestniczki z Konkursu, pozbawienia jej tytułów, 
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nagród i przywilejów związanych z udziałem w Konkursie oraz odszkodowania wynikającego z odrębnie zawartej umowy. Zapis ten nie jest 
ograniczony terytorialnie.  

13. Uczestniczka konkursu może wystąpić pisemnie do Organizatora w celu uzyskania zgody na udział w innym konkursie (dot. §5 pkt 12) np. 
ogólnopolskim etapie innego konkursu, jednak Organizator ma prawo odmówienia udzielenia zgody na udział – zakaz konkurencji. 

14. Uczestniczki Konkursu we własnym zakresie ponoszą wszelkie koszty uczestnictwa w Konkursie do etapu poprzedzającego zgrupowanie 
finałowe. W zakresie udziału w zgrupowaniu przygotowawczym oraz etapie finałowym, uczestniczki Konkursu we własnym zakresie ponoszą 
koszty podróży do miejsca zbiórki wyznaczonego przez Organizatora.  

15. Finał Konkursu odbędzie się nie później niż do końca właściwego roku, chyba że Organizator postanowi inaczej. Termin może ulec również 
zmianie ze względu na obowiązujące przepisy prawa/obostrzenia/zalecenia. 

16. W Finale biorą udział Uczestniczki wyłonione w etapie poprzedzającym. 
17. Uczestniczki zobowiązane są do bezwzględnego przestrzegania poleceń osób odpowiedzialnych za przygotowanie Konkursu, a zwłaszcza 

Organizatora, choreografów, fotografa, osób wskazanych przez Organizatora. 
 

§6 
1. Niniejszy Regulamin może być zmieniany w dowolnym czasie bez podawania przyczyn. 
2. Konkurs może zostać w każdym czasie odwołany bez podawania przyczyn, co nie rodzi żadnych roszczeń po stronie uczestniczek Konkursu ani 

żadnych innych podmiotów. 
3. Od decyzji Organizatora lub jury, o którym mowa w §4, nie przysługuje odwołanie. 
4. Konkurs może zakończyć się niewyłonieniem laureatki tytułu Polska Miss / Polska Miss Nastolatek, a także innych laureatek, o których mowa 

w §3. 
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie Organizatora. 
6. W sprawach nieunormowanych w niniejszym Regulaminie lub w razie zaistnienia wątpliwości co do treści lub interpretacji niniejszego 

regulaminu wszelkie decyzje podejmuje Organizator, od których to decyzji nie przysługuje odwołanie. 
7. Zarówno uczestniczka oraz opiekun prawny (w przypadku uczestniczek niepełnoletnich) zobowiązani są do zapoznania się z treścią umów i 

regulaminów oraz przestrzegania w/w zapisów regulaminu i odrębnej umowy. 
 
UCZESTNICZKA 
 

Imię i nazwisko............................................................................................................................................................................... 
 
Zamieszkała/y w ................................................................................................... kod .................................................................. 
 
Przy ulicy .............................................................................................................. nr .................................................................... 
 
Numer telefonu ........................................................ Adres e-mail ............................................................................................... 
 
Seria i nr dokumentu tożsamości .......................................................Wydany przez .................................................................... 

 
PODPIS 

 
......................................................... 

 
OPIEKUN PRAWNY (w przypadku uczestniczek niepełnoletnich) 
 

Imię i nazwisko............................................................................................................................................................................... 
 
Zamieszkała/y w ................................................................................................... kod .................................................................. 
 
Przy ulicy .............................................................................................................. nr .................................................................... 
 
Numer telefonu ........................................................ Adres e-mail ............................................................................................... 
 
Seria i nr dokumentu tożsamości .......................................................Wydany przez .................................................................... 

 
PODPIS 

 
......................................................... 

 
 

ORGANIZATOR 
 

......................................................... 
 


