Algemene voorwaarden Verkiezing Miss Travestie Holland 2016®
Bedankt voor je aanmelding voor de verkiezing van Miss Travestie Holland® 2016.
Iedereen die zich aanmeldt als deelnemer aan de verkiezing van Miss Travestie Holland 2016, gaat automatisch
akkoord met de in dit document genoemde voorwaarden.
Heb je aangegeven dat je wilt deelnemen aan een voorronde van de verkiezing van Miss Travestie Holland® 2016,
stuur dan bij je aanmelding ook je mooiste travestiefoto, een link naar een filmpje van je act (bij voorkeur op
YouTube) en een kort verhaaltje over jezelf.
Belangrijk: bij aangetroffen onjuistheden en/of onvolledigheden op uw aanmeldformulier voor een verkiezing,
ontvangt u het verzoek dit te corrigeren, dan wel aan te vullen binnen een termijn van 14 dagen. Indien niet binnen
deze termijn aan het verzoek wordt voldaan, kan de aanvraag buiten behandeling worden gesteld.
De voorronden en de finale van de verkiezing Miss Travestie Holland® 2016, zullen plaatsvinden op een nader te
bepalen datum en locatie. Hiervan wordt u tijdig op de hoogte gesteld. Alle kandidaten die winnares zijn van een
gehouden voorronde van de verkiezing Miss Travestie Holland® 2016, zijn automatisch Finalist en gaan meteen door
naar de finale.
Van alle kandidaten en de finalisten worden de Travestienaam, het verhaaltje en travestiefoto en/of filmpje op onze
websites: www.stichtingpinkpromiss.nl en www.mthverkiezing.nl geplaatst.
Op een nader te bepalen datum en locatie wordt uit de finalisten de winnares Miss Travestie Holland® 2016 door een
jury worden gekozen. De winnaar van de verkiezing Miss Travestie Holland® 2016, zal worden gekroond tot Miss
Travestie Holland 2016®. Winnaressen van de titel Miss Travestie Holland 2016 / Drag Show Queen 2016 hebben
een voorbeeldfunctie en zullen zich inzetten als Ambassadeur van de stichting Pink Promiss.(ANBI-status)
De aangemelde kandidaten en finalisten van de verkiezing gaan automatisch akkoord met de mogelijke risico’s die
gepaard kunnen gaan met het plaatsen van de Travestienaam, de Travestie-foto en/of het filmpje van de TravestieAct op het Internet.
De organisatie draagt hierin geen enkele aansprakelijkheid, in welke vorm dan ook.
Wij behouden ons het recht voor om bij twijfel over het geslacht van de kandidaat een kopie van het identiteitsbewijs
ter controle op te vragen.
De winnaar mag een jaar lang de titel Miss Travestie Holland 2016® / Drag Show Queen of Holland 2016 voeren.
Deze titel is strikt persoonlijk en is niet overdraagbaar aan derden.
Vrouwen, transgenders en (ex)-transseksuelen zijn uitgesloten van deelname aan de verkiezingen. Ook het gebruik
van hormonen is niet toegestaan.
Indien de titel Miss Travestie Holland / Drag Show Queen (jaartal) en de Honorary Award (jaartal) wordt misbruikt
door de daar aan verbonden persoon/personen, b.v. door middel van hun gedragingen/integriteit heeft de organisatie
het recht de titel in te trekken en mag er derhalve geen gebruik gemaakt worden van de gewonnen/ingetrokken titel.
Door zich aan te melden voor deelname aan de verkiezing Miss Travestie Holland 2016, verklaart de kandidaat dat hij
de organisatie op generlei wijze aansprakelijk kan en mag stellen voor enige schade en dergelijke, in welke vorm dan
ook. De kandidaat is zelf persoonlijk aansprakelijk voor alle schades welke ontstaan of voortvloeien, uit en ten
gevolge van de verkiezingen.
De Algemene Voorwaarden kunnen tussentijds worden gewijzigd.

