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ul. Kościelna 31, 26-800 Białobrzegi 

tel. 48 613 23 70 

 

REGULAMIN KONKURSU   

WYBORY MAŁEJ MISS I MAŁEGO MISTERA 

MIASTA, GMINY I POWIATU BIAŁOBRZESKIEGO   

 

1. Organizator:  
 

• Urząd Miasta i Gminy Białobrzegi 
• Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury w Białobrzegach  
 
2. Cel konkursu: 

 
• umiejętne zaprezentowanie walorów własnej osoby poprzez dobra zabawę,  
• promowanie dziecięcej twórczości artystycznej,  

 

4.  Miejsce i termin:  

• Plac Zygmunta 9, Białobrzegi, dnia 1 czerwca 2018 r., godz. 14:00,  

 

5.  Uczestnicy:  

• W konkursie mogą  brać udział dziewczynki i chłopcy w wieku od 4 do 10 lat (udział 

dziecka w konkursie wymaga zgody rodziców lub opiekunów dziecka),  

• Kategorie wiekowe: 

4 lata – 6 lat, 
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7 lat – 10 lat, 

• Organizator zastrzega sobie prawo odwołania konkursu w danej kategorii tylko            

      w sytuacji, jeśli nie zostanie zgłoszona odpowiednia liczba kandydatów.  

• Uczestnicy zobowiązani są: 
 zaprezentować się  w kolorach logo „ Białobrzegi urzekają”  

 przedstawić krótką prezentację (opowiedzieć o sobie, zaśpiewać  

piosenkę lub powiedzieć  wiersz bądź zatańczyć);  

czas trwania: 3 - 5 minut, 

 odpowiedzieć na pytania zadawane przez prowadzącego pokaz  

oraz jurorów.  

 

6. Uczestników konkursu będzie oceniało Jury powołane przez organizatora.  

7. Szczegółowe informacje na temat konkursu udzielane są w Miejsko- Gminnym Ośrodku 

Kultury w Białobrzegach, ul, Kościelna 31 w sekretariacie I p. lub telefonicznie pod 

 nr tel. (48) 613 – 23 – 70.  

8. Aby wziąć udział w konkursie należy:  

• wypełnić kartę zgłoszeniową wpisując w poszczególne pola wymagane informacje oraz 

dane osobowe,  

• karta zgłoszenia dostępna będzie w Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury  

w Białobrzegach, ul, Kościelna 31 w sekretariacie I p. oraz na stronie 

www.mgok.bialobrzegi.pl ,  

• karty zgłoszeniowe przyjmowane będą do dnia 25.05.2018 r. (piątek) do godz. 16.00,   

• zapoznać się regulaminem konkursu i dokonać jego akceptacji w karcie zgłoszeniowej 

poprzez podpis rodzica lub opiekuna.   

9. Nagrody:  

• każdy uczestnik otrzyma dyplom udziału w konkursie; zwycięzcy zostaną uroczyście 

uhonorowani atrakcyjnymi nagrodami,  

• nagrody zostaną wręczone na scenie bezpośrednio po ogłoszeniu werdyktu, 

• do chwili wręczenia nagród uczestników obowiązuje przygotowany strój. 

 

  

http://www.mgok.bialobrzegi.pl/
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11. Tytuły:   

• spośród dzieci biorących udział w Konkursie zostaną wybrane:  
 Mała Miss i Mały Mister, Gminy i Powiatu BIAŁOBRZEGI, 

 I Vice Mała Miss Miasta, Gminy i Powiatu BIAŁOBRZEGI oraz I Vice Mały 

Mister Miasta, Gminy i Powiatu BIAŁOBRZEGI,  

 II Vice Mała Miss Miasta i Gminy i Powiatu BIAŁOBRZEGI oraz II Vice Mały 

Mister Miasta, Gminy i Powiatu BIAŁOBRZEGI, 

 Mała Miss i Mały Mister publiczności. 

 

12. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.  


