
 

BEAUTY GIRL JUNIOR 2020 

 

Dovolujeme si Vám představit 1 ročník soutěže pro dívky do 18let, 

BEAUTY GIRL JUNIOR 2020. 

Soutěž pořádaná místním Retro spolkem pod záštitou obce Vojkovice. 

(Soutěž pro dívky z Vojkovic, Křivous, Dědibab, Bukole, Všestud, Hostína u Vojkovic, Zlosyně, Veltrus, 

Kralup, Úžic, Odolené Vody, Kozomína, Dřínova, Nelahozevse, Lužce nad Vltavou a Vraňan). 

 

Rádi bychom, touto soutěží ukázali, že každá mladá dívka je půvabná, talentovaná a krásná a „být krásná“ 

není jen o vzhledu, ale především také o povaze, chování, vystupování, komunikaci a hlavně o sebelásce. 

O tom mít ráda sebe samu, věřit si, nestydět se za to jaká jsem, protože právě to mě dělá jedinečnou a 

„dokonalou“. Mám se ráda taková jaká jsem ! 

 

Soutěž talentu a půvabu pro dívky, která bude rozdělena do dvou věkových kategorií : 

1.) Dívky ve věku 11 – 14let     (2009, 2008, 2007, 2006). 

2.) Dívky ve věku 15 – 18let     (2005, 2004, 2003, 2002). 

 

POŘADATEL : 

Pořadatelem soutěže je Retro spolek Vojkovice z.s., se sídlem Vojkovice čp 110, Vojkovice u Kralup, 

277 44, IČO : 05653114 (dále jen „Pořadatel“).  

 

 

 

 

 



PRAVIDLA : 

Účastníkem soutěže je osoba ženského pohlaví. Soutěže se může účastnit dívka splňující všechny 

uvedené podmínky : 

1.) Dívka ve věku 11 až 18let věku. (2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002). Dívka, která 

do 31.7.2020 dovrší věku 11let.  

2.) Včasné, správné vyplnění, a odeslání soutěžní přihlášky a souhlasu se zpracováním osobních 

údajů na email soutěže : Beautygirljunior@seznam.cz  

3.) Občanství České republiky 

4.) Všechny postupující dívky jsou povinné účastnit se 1x týdně nácviku společné choreografie na 

finálové odpoledne/večer.  

5.) Dívka s trvalým pobytem ve Vojkovicích, Křivousích, Dědibabech, Bukoli, Všestudech, Hostíni u 

Vojkovic, Zlosyni, Veltrusích, Kralupech, Úžicích, Odolené Vodě, Kozomíně, Dřínově, 

Nelahozevsi, Lužci nad Vltavou a Vraňanech.  

6.) Všechny postupující dívky bude čekat první společné profi focení, návštěva partnerského útulku 

Nadačního fondu Slza zvířat a přednáška o zdravém životním stylu. 

 

PŘIHLAŠOVÁNÍ :  

1.) Přihlašování do soutěže, pro všechny bude spuštěno v pátek 15.5.2020 ve 12:00hod a bude 

ukončeno v pátek 31.7.2020 ve 12:00hod. 

2.) Všechny dívky se do soutěže mohou přihlásit přes přihlašovací formulář, který najdou na 

webových stránkách obce Vojkovice v záložce kultura, společně s konceptem soutěže a souhlasem 

zákonného zástupce se zpracováním osobních údajů. 

3.) Vyplněnou přihlášku spolu s podpisem zákonného zástupce, přiloženou fotografií (kde bude 

zřetelně vidět obličej i postava dívky) a se souhlasem, o zpracování osobních údajů, zašlete na 

email soutěže : Beautygirljunior@seznam.cz.  

4.) Na základě přijatého emailu, bude každé soutěžící přiřazeno číslo, pod kterým bude vedena na 

zářijovém castingu. V případě jakýchkoli dotazů nebo případných komplikací, prosím volejte, 

776/214183, děkujeme.  

5.) Celkový počet přihlášek omezen na 50 přihlášek z každé kategorie. U přihlášek bude 

rozhodovat datum a čas přijetí přihlášky do soutěže. Soutěž se uskuteční při minimálním počtu 

10 přihlášených soutěžících. 
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CASTING : 

Casting, kterého se zúčastní všechny přihlášené dívky, se uskuteční v sobotu 26.9.2020 v prostorách 

tělocvičny SPORT TEAMU ve Vojkovicích, (Vojkovice čp., 140, 277 44, Vojkovice u Kralup). 

Casting bude rozdělen do dvou částí, kdy se v dopoledních hodinách představí dívky z kategorie 11 – 

14let a v odpoledních hodinách, dívky 15 – 18let. 

Na castingu bude přítomna 5ti členná porota, která ze všech soutěžících na základě několika kritérií 

vybere TOP 12 dívek ve věku 11 – 14let a TOP 12 dívek ve věku 15 – 18let, které postoupí do finále. 

Výsledky castingu se soutěžící dozví v den konání castingu. 

Výběr dívek provádí odborná porota. Proti rozhodnutí poroty není přípustné odvolání. 

Co mě čeká na castingu? 

1.) Představení se porotě v čase 1 minuty. 

2.) Volná disciplína (tanec, zpěv, hra na hudební nástroj,… apod., (ve volné disciplíně není potřeba, 

aby s Vámi vystupovalo x dalších lidí, porota je zvědavá pouze a jen na Vás). 

3.) Zodpovězení libovolné otázky od poroty. 

Na castingu (před porotou) bude možná přítomnost jednoho zákonného zástupce v případě nezletilého 

dítěte. Ostatní rodinní příslušníci dítěte mohou počkat v pohodlí vstupní haly, domu vzdělávání. 

Bližší informace ohledně finálového večera, budou dostávat postupující soutěžící prostřednictvím emailu. 

 

FINÁLE : 

Finálový večer (odpoledne) se uskuteční v sobotu 14.11.2020 v kulturním a společenském domě 

„KASS“ v Lužci nad Vltavou. Za přítomnosti odborné poroty a diváků. Na konci finálového večera se 

budou v obou kategoriích vyhlašovat : 

1. místo BEAUTY GIRL JUNIOR 2020 

2. místo BEAUTY GIRL JUNIOR 2020 

3. místo BEAUTY GIRL JUNIOR 2020 

BEAUTY GIRL JNR SYMPATIE 2020  

BEAUTY GIRL JNR INTERNET 2020 (titul, který dívka získá na základě hlasování prostřednictvím 

sociální sítě – Instagram, které bude ukončeno v pátek 13.11.2020 ve 12:00hod.,) 

Každý hlasující může z jednoho svého instagramového účtu dát svůj hlas libovolnému počtu soutěžících. 

Další vedlejší tituly, dle rozhodnutí pořadatele. 

Vstup na finálový večer, pouze ve společenském oděvu. Většina částky z vybraného vstupného bude 

věnována Nadačnímu fondu „SLZA ZVÍŘAT“ www.slzazvirat.cz 

 

 

 

 

http://www.slzazvirat.cz/


CENY A DARY : 

Ceny a dary budou zajištěny pro soutěžící v závislosti na jejich celkovém umístění v soutěži.  

Soutěžící odesláním přihlášky bere na vědomí, že získanou cenu či dar nelze vyměnit za jinou cenu či dar, 

ani za ni požadovat finanční náhradu či jinou kompenzaci. 

Ceny a dary ze soutěže nejsou právně vymahatelné. 

 

OBECNÁ USTANOVENÍ : 

1.) Soutěžící souhlasí se zpracováním poskytnutých osobních údajů, dle zákona č. 110/2019sb. 

2.) Zasláním přihlášky, soutěžící vyjadřují souhlas s uvedením svého jména, příjmení, bydliště popř., 

dalších nezbytných údajů, v rámci GDPR a zveřejnění výsledků soutěže a jejího výherce. Tento 

souhlas soutěžící nebo její zákonný zástupce stvrdí svým podpisem na přihlašovacím formuláři. 

3.) Soutěžící poskytuje organizátorovi oprávnění k užití fotografií, audio záznamů a ostatních výstupů 

ze svého výkonu v rámci své prezentace na soutěži BEAUTY GIRL JUNIOR 2020, všemi 

způsoby uvedenými v ust., § 71 zák. č. 121/2000sb.,autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. 

Celý výkon nebo jeho část bude použita jako upoutávka apod., týkající se soutěže, při 

prezentování soutěže před veřejností, (ať už v tisku, na tiskových materiálech, reklamních 

letácích, v rozhlase, na internetu apod. 

4.) Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo, soutěž kdykoliv zrušit či změnit pravidla. 

5.) Pořadatel si vyhrazuje právo ve všech případných sporech vzniklých z této soutěže, učinit konečné 

rozhodnutí. 

 

 

                                                                                                            Retro spolek Vojkovice z.s., 

 

 

 

 


