Miss Polski Studentek 2010
Zielona Góra – Miss Bachanaliów 2010
KOMUNIKAT PRASOWY 28.04.2010
W środy: 28 kwietnia 5 maja br w zielonogórskim klubie Heaven ostatnie castingi i
nabór kandydatek do ogólnopolskiego konkursu Miss Polski Studentek 2010 – Miss
Bachanaliów 2010. Najpiękniejszą studentkę Bachanaliów 2010 wybierzemy pierwszego dnia
święta żaków - we wtorek 11 maja br. podczas imprezy inaugurującej zielonogórskie juwenalia
w klubie Heaven.
W ubiegłym roku Miss Studentek UZ wybieraliśmy przy okazji wyborów Miss Ziemi Lubuskiej. W tym
roku Agencja Princess Ewy Olejniczak (w ramach licencji Missland Sp. z o.o. organizatora Miss Polski
Studentek 2010) wspólnie z klubem Heaven zaprasza na regionalne wybory Miss Studentek – Miss
Bachanaliów 2010.
Na laureatki czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe wartości 5.000 PLN (Miss) i po 1.500 PLN (dla
dwóch wicemiss, Miss Publiczności i Miss Foto).
Laureatka konkursu – którą wybierzemy podczas imprezy w klubie Heaven 11 maja – pierwszego
dnia Bachanaliów - będzie mogła spróbować swoich sił w Ogólnopolskim Konkursie Miss Polski Studentek
2010 organizowanym przez Missland Sp. z o.o. – zwycięstwo w regionalnym konkursie gwarantuje udział w
kwalifikacjach ogólnopolskich.
Wszystkie zainteresowane studentki zapraszamy na castingi w studenckie środy w Zielonej
Górze do klubu Heaven: 28 kwietnia i 5 maja br. o godz. 21.
Kandydatka zgłaszająca się do konkursu Miss Polski Studentek 2010 musi spełniać następujące
warunki:
• Posiadać aktualną legitymację studencką
• Być bezdzietną panną, narodowości polskiej
• Wiek 18-24 lata (w momencie przystąpienia do konkursu kandydatka musi mieć ukończone
18 lat i nie może mieć ukończonych 24 lat)
Zapraszamy również media do współpracy i współudziału przy wyborze najpiękniejszych
miss Lubuskiego
Agencja Modelek Princess – Ewa Olejniczak
G. & J. Media – Jacek Włodarski – marketing PR konkursu

Organizatorem Konkursu Miss Polski Studentek – Miss Bachanaliów (w ramach licencji Missland, organizatora
Miss Polski Studentek) jest Agencja Modelek Princess Ewa Olejniczak – www.agencjaprincess.pl.
Konkursy regionalne
a) Do konkursów regionalnych organizatorzy kwalifikacji regionalnych mogą zgłaszać dowolną ilość
kandydatek.
b) Laureatka konkursu regionalnego z tytułem Miss Regionu uprawniona jest do udziału w kwalifikacji
ogólnopolskiej.
c) Wszystkie Wicemiss Regionów uprawnione są do udziału w kwalifikacji ogólnopolskiej.
KWALIFIKACJE OGÓLNOPOLSKIE
1. Kwalifikacje mają na celu wyłonienie kandydatek do półfinałów.
2. Do kwalifikacji ogólnopolskich przystępują: kandydatki – laureatki tytułów Miss, Wicemiss i
komplementarnych z konkursów regionalnych.
3. Kwalifikowanie uczestniczek kwalifikacji ogólnopolskich do finału następuje w wyniku głosowania jury.
4. Jurorzy głosują przydzielając jeden punkt jako „tak” tym uczestniczkom, które ich zdaniem powinny
znaleźć się w półfinale.
5. Liczbę uczestniczek półfinału zakwalifikowanych z kwalifikacji ogólnopolskich ustala jury kwalifikacji
wspólnie z Missland.
PÓŁFINAŁY
1. Półfinały ogólnopolskie odbędą się nie później niż do 30 września 2010.
2. Półfinały ogólnopolskie poprzedzają zgrupowania przygotowawcze.
FINAŁ
1. Finał ogólnopolskiego konkursu Miss Polski Studentek 2010 odbędzie się nie później niż do 15 grudnia
2010 (finał zaplanowany na 3 października br.)
2. Finał konkursu poprzedza zgrupowanie przygotowawcze.

