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REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI             
„MISS SLOBOZIA”  

Ediția a XXII-a 
 

 
ORGANIZATORI 
Concursul este organizat de către Direcția Educație, Cultură și Tineret Slobozia. 
 
LOCUL DE DESFĂȘURARE 
Concursul are loc în data de 01 iunie 2022, pe scena amplasată în Piața 
Revoluției. 
 
CONDIȚII DE PARTICIPARE 
Condițiile de participare la selecțiile și concursul care conduc la desemnarea 
câștigătoarei titlului MISS Slobozia: 

o Cetățenie română; 
o Vârsta: între 14 și 25 ani; minorele înscrise în concurs au nevoie pentru a 

fi validate ca și concurente, de acordul scris al părintelui sau tutorelui 
privitor expres la participarea în concursul MISS Slobozia; 

o Domiciliul stabil să fie în Slobozia. 
În cazul în care se dovedește faptul că o candidată a încălcat condițiile impuse 
mai sus, ea va fi eliminată instantaneu din concurs, indiferent de faza în care se 
află. 
 
DESFĂȘURAREA CONCURSULUI 
Înscrierea concurentelor se va face în perioada 09.05-24.05.2022 și se poate 
realiza prin unul dintre cele trei mijloace puse la dispoziție: 

• Prin completarea formularului disponibil pe pagina de socializare a 
Direcției Educație, Cultură și Tineret Slobozia www.facebook.com/dectsl; 

• Pe adresa de mail cultura@dectsl.ro;  
• La sediul Casei Municipale de Cultură „Nicolae Rotaru”, B-dul. Unirii, 

Nr. 6, Loc. Slobozia, Jud. Ialomița, în intervalul orar, de luni-joi 08:00-
16:30 și vineri între 08:00-14:00. 

Informațiile din fișele de înscriere sunt confidențiale și nu vor fi remise nimănui, 
fiind utilizate exclusiv pentru organizarea concursului. 

ROMÂNIA 
MUNICIPIUL SLOBOZIA 

 
DIRECŢIA EDUCAȚIE, CULTURĂ ȘI TINERET SLOBOZIA 

Slobozia, Bulevardul Unirii, nr. 6, judeţul Ialomiţa, Tel./fax: 0243.235.567 
Cod Fiscal: 23697412, E-mail: directia_cultura@yahoo.com, cultura@dectsl.ro 
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Înscrierea la concurs este gratuită. 
Preselecția concurentelor are loc în data de 25 mai 2022, ora 15:00, în incinta 
Casei Municipale de Cultură „Nicolae Rotaru”. 
 
 
OBLIGAȚIILE CONCURENTELOR 
o Concurentele sau aparținătorii acestora nu pot contesta componența, 

competența și nici deciziile juriului; 
o Concurentelor 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 și elegantă; 

o Concurentele nu vor consuma tutun, alcool în public. Este strict interzisă 
deținerea ori consumul de droguri din orice categorie. Abaterea de la această 
normă atrage imediata informare a organelor de poliție și eliminarea din 
grupul concurentelor, indiferent de faza competiției; 

o Pe parcursul perioadei cuprinse între momentul acordării și cel al transmiterii 
titlului, conduita deținătoarelor titlurilor de MISS Slobozia trebuie să fie 
demnă, modestă, elegantă, respectuoasă, morală. 
 

 
JURIUL 
Juriul este format din 5 membrii aleși din diverse domenii de activitate: un 
delegat dintre organizatori, din domeniul modeling, styling, etc. Niciun juriu de 
calibru, la niciun concurs ori întrecere, nu acordă premii în funcție de modul în 
care galeria susține pe unul sau pe altul dintre concurenți sau concurente. 
Important pentru orice juriu este ca participanta să respecte regulile concursului, 
să se încadreze în ele cât mai bine și să dea ce are mai bun atunci când trece 
probele. 
Titlul MISS Slobozia este transmisibil anual. 
 
Probele concursului sunt: 
 -    Prezentarea concurentelor și proba de cunoștințe generale; 
- Proba ținutei de zi; 
- Proba ținutei sport; 
- Proba ținutei de seară. 

 
Notarea se va face de la 1 la 10. 
 

 
 
 
 
 



PREMIILE CONCURSULUI 
Premiile acordate în cadrul concursului sunt următoarele: 

o MISS – premiu  
o Premiul I – premiu, diplomă 
o Premiul II – premiu, diplomă 
o Premiul III – premiu, diplomă. 
 

TERMENE ȘI CONDIȚII 
Prin participarea la concurs, concurentele sunt de acord și se obligă să respecte  
și să se conformeze tuturor cerințelor și condițiilor impuse de organizator prin 
prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atrăgând răspunderea 
personală și exclusivă a participantelor. 
Orice informație incompletă sau declarație falsă de identitate  sau de adresă va 
atrage eliminarea automată din concurs a concurentei. 
Organizatorul își rezervă dreptul de a verifica exactitatea informațiilor furnizate 
de participante. 
 
FORȚĂ MAJORĂ 
Organizatorul nu poate fi tras la răspundere dacă, din motive independente de 
voința sa, desfășurarea concursului va suferi modificări , va fi amânat sau se 
anulează integral sau parțial. 
Organizatorul nu poate fi responsabil și nu i se pot solicita compensații. 
Organizatorul își rezervă dreptul de a invalida în orice moment și fără notificare 
prealabilă înscrierea oricărei participante care nu respectă prezentul regulament. 
Participantele sau tutorii acestora sunt direct responsabili pentru participarea la 
acest concurs, organizatorul nu își asumă niciun fel de obligație în cazul în care 
participanta se accidentează sau se rănește. 
Organizatorii nu își asumă răspunderea pentru obiectele pierdute sau uitate în 
zona desfășurării și în timpul evenimentului. 
 
 
 

Director executiv, 
Pr. Prof. Stanciu Cătălin 

 
 
 
 

                                                                            Întocmit,  
                                                                           Serviciul Cultură-Tineret, 

                                                                              Gabriela Măiță 


