Regulamentul oficial al concursului
Miss Mușețel – ediția 2017
Festivalul Mușețelului
1. Dispoziţii generale
1.1 Concursul este organizat şi desfăşurat de S.C. LABORATOARELE BIOVITAL
S.R.L, cu sediul în România, Orăștie, jud. Hunedoara, Str. Plantelor, nr. 50,
inregistrată sub nr. J20/467/2000, cod unic de inregistrare RO13271346, operator
de date cu caracter personal nr 27002, denumită în cele ce urmează „Fares” sau
„Organizatorul”.
1.2 Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul regulament
oficial prin întocmirea unui act aditional.
1.3 Participarea la acest concurs are valoare de acceptare neechivocă, expresă şi
integrală, liber consimţită şi în afara oricărei constrângeri a tuturor prevederilor
prezentului regulament. Participanții, prin înscrierea în concurs, sunt direct responsabili
de integritatea lor fizica si psihică pe parcursul întregului concurs.
1.4 Înscrierea, respectiv participarea la concurs este gratuită.

2. Perioada de desfăşurare
2.1 Concursul „Miss Mușețel” se desfăşoară în 2 etape:
A. Prima etapă, de preselecţie se desfăşoară în perioada 1-30 Mai 2017. Această
etapa este eliminatorie. În urma acestei preselecții va rezulta o listă de 10 concurente
ce vor trece mai departe în etapa finală a concursului.
B. A doua etapă se desfăşoară în cadrul Festivalului Mușețelului în data de 3 iunie și
conține cinci probe de concurs la finalul cărora se vor desemna 3 câștigătoare.

3. Dreptul de participare
3.1 La concurs poate participa orice persoană de sex feminin, cu domiciliul în România,
cu vârsta de peste 16 ani, cu excepţia angajaţilor S.C. LABORATOARELE BIO VITAL

S.R.L. şi a rudelor acestora de gradul I.
3.2 Concurentele selectate pentru a participa la etapa finală declara pe propria
răspundere faptul că: a) au o stare bună de sănătate; b) nu au cazier judiciar.
3.3 Organizatorul îşi rezervă dreptul de a descalifica orice concurentă care încalcă
regulamentul concursului.

4. Premii
4.1 Premiile concursului constau în:
A. Premiul I: şedinţă foto din partea organizatorului, un kit beauty de înfrumusețare și
cadouri ce constau în produse Fares;
B. Premiul II: cadou ce constă in produse Fares și un accesoriu vestimentar;
C. Premiul III: cadou ce constă în produse Fares.
4.2 Participanta câștigătoare în etapa finală a şedinţei foto cedează drepturile de
folosire a imaginilor, acestea putând fi folosite pe instanțele proprii ale Organizatorului
(website, Facebook, Youtube).

5. Desfăşurarea concursului
A. Prima etapă
5.1.1 Persoanele care doresc să se înscrie în concurs trebuie să trimită 3 fotografii în
ipostaze decente, singure, fără alte persoane în cadru, pe adresa de mail
festivalulmusetelului@fares.ro alături de răspunul la întrebarea: De ce iubești ceaiul de
mușețel?
5.1.2 Nu sunt acceptate fotografiile şi introducerile care: A. conţin nuditate; B. încalcă
orice drept personal sau orice drept privind proprietatea intelectuală.
5.1.3 Responsabilitatea pentru folosirea publică pe site a acestor fotografii revine în
totalitate concurentei. Prin trimiterea lor pentru publicare, candidata garantează faptul
că nu există alte drepturi asupra acestor imagini.
5.1.4 Orice participantă care s-a înscris în concurs are dreptul de a solicita retragerea
din concurs printr-o solicitare scrisă adresată la adresa festivalulmusetelului@fares.ro;

B. Etapa finală
5.2.1 Cele 10 concurente alese în urma preselecției se obligă să se prezinte în data 3
iunie 2017 la ora comunicată (începând cu ora 11:00) în Orăștie (Adresă: Strada Cetatii,
Orastie) pentru desfășurarea etapei finale.
5.2.2. Participantele vor susține cinci probe în concursul Miss Mușețel după cum
urmează:
● Modă: Parada iilor
*La această probă participantele se obligă să aducă din garderoba personală
obiecte vestimentare tradiționale (minim o ie tradițională).
● Talent: Recital de poezie – compoziție proprie
*La această probă participantele trebuie să compună o strofă pe tema
mușețelului.
● Îndemânare: Împletirea coroniței de flori
*La această probă participantele trebuie să realizeze o coroniță de flori. Se va
puncta atât rapiditatea realizării coroniței cât și aspectul acesteia.
● Frumusețe: Cosițe împletite
*La această probă, participantele trebuie să realizeze o împletitură de păr
creativă.
● De gust: Degustare de ceaiuri și ghicirea tipurilor de ceai degustate.
*La această probă, participantele vor degusta trei tipuri de ceai pentru care
trebuie sa ghicească sortimentele.
5.2.3 Juriul va fi alcătuit din 5 persoane: reprezentanți din partea Organizatorului;
reprezentanți din partea agenței Icon; reprezentanți ai liceelor din localitate etc..
5.2.4 Juriul va acorda note de la 1 la 10, fiecărei concurente, pentru fiecare dintre cele
5 probe de evaluare: În funcţie de media aritmetica a tuturor notelor primite, se

desemnează primele trei cele mai mari note drept câştigătoarele concursului.

5.2.5 Nu există posibilitate de contestare a deciziei juriului.

6. Obligaţiile organizatorului
6.1 Organizatorul se obligă să înmâneze premiile concurentelor în cel mai scurt timp
posibil de la finalizarea concursului.

7. Obligaţiile conncurentelor
7.1 Concurentele dau acordul să fie fotografiate şi filmate pe întreaga durată a
concursului până la încheierea obligaţiilor ce le revin prin participarea la acesta.
7.2 Concurentele îşi dau acordul ca imaginile şi filmele înregistrate la concurs să poată
fi folosite de către Organizator sau partenerii media fără restricţii şi fără a putea pretinde
o remuneraţie în acest sens.
7.3 Concurentele îşi asigură mijloacele şi accesoriile (haine, încălţăminte) necesare, pe
care le vor folosi sau purta cu ocazia concursului.
7.4 Concurentele se obligă la repararea daunelor cauzate de ele în timpul concursului,
dacă aceste daune li se pot imputa. Organizatorii nu îşi asumă responsabilitatea pentru
accidentele în care sunt implicate concurentele în timpul concursului, fiecare
participantă trebuie să rezolve pe cont propriu asigurarea necesară în cazul
accidentelor.
7.8 Concurentele se obligă să nu părăsească locația de desfășurare a concursului pe
perioada concursului, fără acordul expres al Organizatorului.

8. Legea aplicabilă. Litigii
9.1 Orice litigiu născut din/sau în legătură cu acest concurs, va fi soluţionat pe cale
amiabilă. În caz de imposibilitate de a ajunge la un acord, litigiul va fi soluţionat de către
instanţa judecătorească română competentă.

9. Fortă majoră
10.1 Organizatorul nu poate fi responsabil pentru neonorarea obligaţiilor din cauze de
forţă majoră. Forţa majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părţilor şi
care nu poate fi evitat.

10. Dispoziţii finale
11.1 Relaţiile cu presa se realizează exclusiv prin şi în prezenţa persoanei responsabile
cu acesta din cadrul Organizatorului.
11.2 Organizatorul îşi rezervă dreptul de a pune capăt concursului în cazul în care, din
orice motive, continuarea concursului nu ar mai fi posibilă.

