
REGULAMENT 

CONCURSUL de Miss și Creație Vestimentară - ”Miss & Mister Argeș 2020” 

Casa de Cultură a Studenților Pitești sub egida Ministerul Tineretului și Sportului invită tinerii 
creatori cu vârste între 14-35 ani să participe la concursul de Miss și Creație Vestimentară 

- ”Miss & Mister Star Argeș 2020”. Câștigătorii vor fi recompensați cu premii inedite.
Calendar 
Concursul se desfășoară în perioada 05.10.2020 – 01.11.2020 astfel: în perioada 

05.10.2020 – 28.10.2020 au loc înscrierile în concurs până la ora 16:00; în perioada 29.10.2020 – 
30.10.2020 organizatorii procesează înscrierile și afișează lista participanților, iar pe data de 
01.11.2020 de la ora 13:00 în sala de spectacole a CCS Pitești. 

Condiţii de participare: 

1.Concursul va avea o singură categorie de vârstă: 14 ani – 35 ani.
2.Concursul va avea patru probe:

- proba ținutei de zi (casual);
- proba ținutei de seară;
- proba costumului de baie;
- proba de talente.

3.Concurenții vor trimite pe adresa de e-mail a organizatorului, ccs.pitesti@yahoo.com, 
materialul de înscriere, respectiv formularul de înscriere, consimțământul de prelucrare a datelor 
cu caracter personal, o scurtă descriere și o poză tip buletin, acordul explicit de la părinte/tutore 
legal în cazul minorilor.
4.Participarea la concurs şi completarea formularului de înscriere implică acordul concurentului ca 
materialele ce vor fi realizate pe perioada desfășurării concursului să poată fi folosite de către Casa 
de Cultură a Studenților Pitești în scopul promovării concursului şi a realizării de materiale de 
prezentare a CCS Pitești; depunerea formularului de înscriere și a consimțământului de prelucrare 
a datelor cu caracter personal reprezintă consimţământul autorului cu privire la această formă de 
utilizare, nelimitată în timp şi spaţiu.
5.Organizatorul va considera în mod automat că trimiterea formularului de înscriere și a 
consimțământului de prelucrare a datelor cu caracter personal reprezintă participarea concurentului 
la concurs şi că acesta este de acord cu regulamentul concursului.
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6. Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru niciun material însuşită în mod ilegal de către
concurenţi; concurentul este unic responsabil pentru orice consecinţe directe sau indirecte care
pot apărea ca urmare a participării la acest concurs.
7. Dosarul de participare va cuprinde:
- Formularul de înscriere (se descarcă de pe site-ul www.cspitesti.ro, secțiunea CONCURSURI,
și de pe Facebook-ul instituției);
- Consimțământul de prelucrare a datelor cu caracter personal;
- O scurtă descriere;
- O poză tip bulletin;
- Minorii înscriși în concurs au nevoie pentru a fi validate ca și concurenți de acodul scris al
părintelui sau tutorelui privitor expres la participarea în concurs.
8. Concurenții înscriși în concurs sunt apreciați după criteriile:
- Creativitate
- Originalitate
- Esstetică.

9. În cazul în care se dovedește faptul că un candidat a încălcat condițiile impuse prin regulament
acesta va fi eliminat instantaneu din concurs, indiferent de faza în care se află.

10. Concurenții sau aparținătorii acestora nu pot contesta componeneța, competența și nici
deciziile juriului.

11. Atitudinea concurenților față de organizatori trebuie să fie de respect, înțelegere, calm.

12. Concurenților le este interzis a se expune în situații vulgare, obscene, indecente, violente,
jenante. Imaginea pe care o au în public trebuie să fie cât mai plăcută, elegantă.

13. Organizatorul concursului își rezervă dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, dar nu
înainte de a anunța despre acest fapt publicul. Regulamentul și informațiile despre concursul pe
site-ul instituției (www.cspitesti.ro) și pe pagina de Facebook a instituției.

14. Concursul poate înceta sau se poate amâna, numai în cazul apariției unui eveniment ce
constituie forță majoră.

15. Câștigătorii vor fi anunțați public pe data de 01 noiembrie 2020 în sala de spectacole a CCS
Pitești.
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