
Regelement Miss Oktoberfeest Reuver verkiezing 2019

De inschrijving is open tot 20 oktober 2019. Het kan zijn dat er na deze datum nog 
inschrijvingen worden toegevoegd door de organisatie, op voorwaarde dat deze voor 20 
oktober zijn binnengekomen. Er kan alleen individueel en door de deelnemende dame in 
eigen persoon ingeschreven worden.  

Voorwaarden deelname: 

Miss Oktoberfeest Reuver 2019  is vóo ́r 1-1-1998 geboren en zij komt uit (omgeving/ 
gemeente) Reuver en/of heeft een heel duidelijke link met de stad Reuver. Inzenden van 
foto’s/ aanmelden is mogelijk tot en met 20 Oktober 2019. 

Door deelname aan deze verkiezing aanvaardt de deelnemer onderstaand regelement, en 
elke mogelijke beslissing van de organisatie. De Miss Oktoberfeest Reuver organisatie heeft 
het recht zonder opgaaf van reden deelnemers uit te sluiten van deelname. 

Organisatie Oktoberfest Reuver heeft het alleenrecht om bekend te maken wie de nieuwe 
Miss Oktoberfeest Reuver wordt. 

Artikel 1. Deelnemen 

De winnares van de Miss Oktoberfeest Reuver-verkiezing zal vanaf de Zaterdagmiddag 26 
oktober 2019 van Oktoberfeest Reuver 2019 de titel dragen tot de aanvang van het nieuwe 
Oktoberfeest een jaar later in 2019. Tijdens deze periode vertegenwoordigt zij Oktoberfeest 
Reuver. De organisatie van Miss Oktoberfeest Reuver bepaalt wie zich gedurende een jaar 
Miss Oktoberfeest Reuver mag noemen.  

Om in aanmerking te komen voor deze titel kan elke dame zich aanmelden door middel van 
het inzenden van een foto in Oktoberfeeststijl naar: info@oktoberfestreuver.nl en 
persoonlijke motivatie.  

Artikel 2. Deelname & selectie deelnemers 

Meedoen is eenvoudig. Oktoberfeest Reuver is onlosmakelijk verbonden met Duitse 
folkloristische klederdracht. De jury verwacht dan ook een foto van elke deelneemster in 
trachten-kleding en eventueel in de sfeer van het Oktoberfeest. Zonder passende foto en 
persoonlijke motivatie wordt er geen post gemaakt op de sociale media. Je geeft je op door 
te mailen naar info@oktoberfestreuver.nl. Het is ook mogelijk dat dames door de 
organisatie worden benaderd.  
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Voldoet de foto aan de voorwaarden, -of beter gezegd: vindt de jury de inzending Miss 
Oktoberfeest-waardig- dan wordt de afbeelding geplaatst in het Miss Oktoberfeest-album 
op de Facebookpagina’s en Oktoberfest Reuver. Deelnemers moeten zelf niet vergeten de 
Facebookpagina’s te ‘liken’.  

Artikel 3. Bepaling van de winnares 
Uit alle dames wiens aanmelding is aangenomen, kiest de jury de Miss Oktoberfeest Reuver. 
Elke poging tot beïnvloeding van de hoeveelheid ‘likes’ is geoorloofd tot in het redelijke en 
zonder kwetsing van overige deelnemers.  

LET OP: De hoeveelheid ‘likes’ en ‘shares’ bepaalt dus NIET wie Miss Oktoberfeest Reuver 
wordt.  

De organisatie is geen uitleg verschuldigd over de gemaakte keuzes of een motivatie van 
haar keuze.  

Artikel 4. Algemeen 

x Miss Oktoberfeest Reuver gaat akkoord om met naam en foto’s in alle promotionele 
uitingen betreffende het Oktoberfeest Reuver te verschijnen.  

x De verworven titel en bijkomende verplichtingen zijn strikt persoonlijk en is niet 
overdraagbaar aan derden. 

x Miss Oktoberfeest Reuver mag haar titel niet contracteren, promoten of associëren 
met een andere organisatie. 

x Miss Oktoberfeest Reuver dient zelf te zorgen voor een (bij voorkeur mannelijke) 
chaperon die haar vergezelt tijdens haar plichtpleging tijdens Oktoberfeest Reuver 

Artikel 5. Wat wint de miss Oktoberfeest Reuver 2019 

- Prijzen worden later bekend gemaakt  

Alle data, locatie, activiteiten, kleding, prijzen, service en optredens kunnen worden 
veranderd zonder notificatie en in het voorbehoud van de verkiezing. Verdere informatie, 
regels en reglementen kunnen later worden toegevoegd ten gunste van de discretie van de 
organisatie. 




