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Pravidla soutěže MISS SŠ – COPTH 2018
1. Ve školním roce 2018/2019 se uskuteční 14. rokem soutěž o nejkrásnější dívku školy a 10. rokem soutěž
o nejsympatičtějšího studenta školy. Společný název pro obě soutěže je "MISS SŠ – COPTH 2018."
2. Přihlásit se do soutěže může každá studentka nebo student SŠ - COPTH, a to nejpozději do 23. listopadu
2018 tím, že osobně donese přihlášku svému zástupci ředitele školy. Součástí přihlášky je vzkaz porotě.
Formulář přihlášky je ke stažení na školních webových stránkách.
3. Soutěžící neplní žádné úkoly, jde o soutěž krásy, sympatií a oblíbenosti.
4. Každý soutěžící se povinně zúčastní fotografování ve škole (z důvodu objektivity budou ve škole pořízeny
fotografie ve stejné kvalitě), navíc soutěžící může dodat vlastní fotografie nebo je donese na externím
nosiči dat. Termín fotografování soutěžících ve škole bude včas zveřejněn. Po zpracování fotografií budou
zřízeny na školním webu foto-galerie soutěžících. Soutěžící podepíší souhlas se zveřejněním fotografií na
školním webu a za účelem propagace soutěže ve školních materiálech (u nezletilých žáků vyjádří souhlas
zákonný zástupce žákyně/žáka).
5. Soutěži se věnuje speciální stránka na www.copth.cz, na které jsou uvedeny aktuální informace k soutěži.
Odkaz: O naší škole/MISS školy
6. Soutěž probíhá ve dvou kolech. V 1. kole porota, jejíž členové jsou zástupci Rady školy, na základě
fotografií soutěžících, vybere soutěžící, kteří postoupí do 2. kola. 2. kolo proběhne formou voleb ve všech
místech výkonu školy během prosince 2018. Hlasovat může každý žák nebo učitel školy. Hlasování je
anonymní, Bakaláři nezaznamenávají údaje o tom, jak kdo hlasoval. Hlasující v anketě označí jméno jedné
dívky a jednoho chlapce. Každý žák nebo učitel školy může hlasovat pouze jednou.
7. Na všechny akce, které se soutěží souvisí, jsou soutěžící žáci uvolněni ředitelem školy ze školního
vyučování, ale pouze v době konání akce. Svoji nepřítomnost ve škole žák oznámí předem svému třídnímu
učiteli.
8. Korunovace vítězů soutěže (první tři dívky a první tři chlapci) proběhne na maturitním plese školy
11. ledna 2019. Vítězové obdrží diplomy a hodnotné ceny, které věnuje Rada rodičů při SŠ - COPTH.

