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Reglement voor Deelname aan de Verkiezingen
Algemene Voorwaarden
1. De deelnemers verklaren zich akkoord met de volgende deelnemingsvoorwaarden en zullen zich
daarnaar schikken.
2. Aan deze verkiezingen kunnen ALLE mannen, vrouwen en kinderen deelnemen die hun
persoonlijkheid wensen te versterken, zich geroepen voelen om te presenteren of de feeling van het
showen in zich dragen. De “Miss & Mister Limburg Internationaal Verkiezing” daarentegen zijn enkel
voorbehouden aan diegenen die wonen of werken in Belgisch of Nederlands Limburg.
3. De kandidaat zal zich tijdig inschrijven voor de opgegeven afsluitingsdatum zoals in de speciﬁeke
voorwaarden wordt medegedeeld. Er kunnen ook halve ﬁnales plaatsvinden, waarop de kandidaat,
behoudens uitschakeling, eveneens dient aanwezig te zijn.
4. Op de dag van de verkiezing zal de kandidaat STIPT op het afgesproken uur aanwezig zijn en tijdens
de voorbereidingen en in de kleedkamers zullen zij NIET geassisteerd worden door familie of
vrienden. Enkel de medewerkers van het bureau zal hen begeleiden.
5. De jury zal de deelnemers beoordelen op hun ﬁguur, de fysieke kenmerken, de uitstraling, de
persoonlijkheid, presentatie, inzet, make-up, kapsel en uiteraard de kunst en de techniek van het
deﬁleren.
6. De kandidaten zullen, behoudens andersluidende mededelingen, gepaste kledij meebrengen en
deﬁleren volgens de gegevens, zoals voorzien in de speciﬁeke voorwaarden welke hierna worden
vermeld.
7. Alle tijdens de verkiezingen of in functie van de opleiding gerealiseerde foto’s en video-opnamen
en/of zijn eigendom van de organisatie en mogen door het modellenbureau gebruikt worden voor
casting- en publicitaire doeleinden en op de website.
8. De organisatie is niet verantwoordelijk voor diefstal, materiële schade en/of ongevallen.
9. Tijdens de verkiezingsshows worden de kandidaten door een professionele jury beoordeeld. Per
ronde kunnen zij tien punten verdienen. Er zijn minimaal drie rondes. Het resultaat van de jury wordt
samengevoegd met het puntenaantal dat de kandidaten zal toegekend worden in door de directrice
van Models Inc, en/of hun eventuele coach en/of lesgever en de voorzitter van de jury die de
kandidaten nog een zullen screenen tijdens de repetitie en/of een persoonlijk gesprek, voorafgaand
aan de verkiezingsshow.
10. Enkel de eerste drie plaatsen zullen bekend gemaakt worden. De beoordeling van de jury is
beslissend en kan onder geen enkele omstandigheid betwist of gewijzigd worden.

11. In geval van gelijke zal de voorzitter van de jury een beslissing komen. Bij bij de voorzitter van de
jury resultaten en bij andere knelpunten in overleg met de andere leden tot eventuele vragen kan
men steeds terecht.
12. Bij de beoordeling zal de jury rekening houden met de inzet van de kandidaten, hun prestaties
tijdens de opleiding , bepaalde speciﬁeke eigenschappen, hun ouderdom, bepaalde externe factoren,
zoals talenkennis, expressie, karakter, enz.
13. In elke categorie is er een aangepast prijzenpakket voorzien en de winnaars zullen voldoende
gepromoot worden om eventuele opdrachten voor modeshows en/of castings of fotoshoots te
bekomen.
14. De prijzen en geschenken die aangeboden worden door de sponsors zijn eigendom van de
kandidaten en kunnen niet geruild of ingeruild worden tegen geld.
15. Behoudens de verplichting van de kandidaat om 10 (tien) inkomkaarten te verkopen aan 15,00 €
/stuk voor de gewone verkiezingen en of 20 (twintig) inkomkaarten aan 20,00 €/stuk voor de finale
van de “Miss Limburg Internationaal Verkiezing”. De prijs van de inkomkaarten kan in speciale
gevallen gewijzigd worden.
16. De laureaten verbinden zich ertoe om zonder vergoeding twee modeshows te lopen ten titel van
promotie. Voor het lopen van bijkomende modeshows zullen zij uiteraard vergoed worden.
17. Op verzoek van de organisatie zullen de laureaten aanwezig zijn op de ﬁnale van het volgende
jaar teneinde hun opvolger te kronen, met uitzondering van de laureaten van de verkiezing “Young
Mannequin”.

Young Mannequin – Speciﬁeke Voorwaarden
44. Deze verkiezing staat open voor de categorie kinderen en meisjes van 6 tot 15 jaar. Ook jongens
zijn welkom.
45. De inschrijving dient uiterlijk op 1 maart 2020 medegedeeld te zijn voor deelname aan de ﬁnale
welke plaatsvindt in Danscentrum RITMO, Ekkelgaarden 13, 3500 Hasselt. De datum voor deze finale
zal later meegedeeld worden.
De kandidaten zullen zich voorstellen in de volgende outﬁts:
Ronde 1: Vrijetijdskleding
Ronde 2: Badpak, sport- of zomerkledij
Ronde 3: Avondkledij.
46. De ouders van de kandidaten zullen zich eveneens akkoord verklaren met de deelname van hun
minderjarige deelnemer.
47. Finaliste moeten één sponsor voor minstens € 150.00 ex BTW aanbrengen.

Lady Mannequin en Dressking – Speciﬁeke Voorwaarden
18. Deze verkiezing staat open voor vrouwen en mannen van 31 tot 60 jaar.
19. De inschrijving dient uiterlijk op 15 maart 2019 medegedeeld te zijn voor deelname aan de ﬁnale
welke behoudens wijziging plaatsvindt op de laatste zaterdag of zondag van de maand april. De juiste
datum zal tijdig medegedeeld worden.
20. De kandidaten zullen zich voorstellen in de volgende outﬁts:
Ronde 1: Vrijetijdskleding
Ronde 2: Stadskledij voor de dames, Sport- of badmode voor de heren
Ronde 3: Avondkledij.

Voor bijkomende vragen mail naar models.inc.bvba@telenet.be of telefoneer naar 0475.491.1 43
(vanuit Nederland +32.475.491.143)

