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Hakutapa on muuttunut. Vaikka ilmoittautumisaika päättyy vasta maanantaina 28.12.2009, niin ilmoittautuminen kannattaa tehdä heti.  �
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Kilpailussa on neljä vaihetta: Koekuvaukset, osakilpailut, semifinaali ja varsinainen Miss Suomi 2010 finaali. 
  

Syksyllä 2009 järjestetään elo – lokakuussa avoimia koekuvauksia kauppakeskuksissa ympäri Suomea, joihin voi maksutta osallistua. 
Tilaisuuksissa vastaanotetaan ilmoittautumisia (tämä lomake).  Kuvien ottaminen tilaisuuksissa ei ole välttämätöntä, myös omia kuvia voi 
tuoda mukana.  Jokaisesta ilmoittautujasta tarvitaan kasvo – ja kokovartalokuva (mieluiten uimapuvussa) ja ne on liitettävä lomakeeseen. 
  

Ilmoittautuneiden joukosta valitaan vähintään 25 kilpailijaa. He osallistuvat syksyn / alkutalven aikana Miss Suomi 2010 Tour Show 
kiertueeseen. Kiertuetapahtumia on 10 -15 kpl eri puolilla Suomea ja jokaisesta osakilpailusta valitaan yksi kilpailija Miss Suomi 2010 
Semifinaaliin. Kiertueen päätyttyä yleisön suosikiksi valittu saa myös Semifinaalipaikan. Fashion Model Agency ja Sunny´s Fashion 
vastaavat koekuvausten ja osakilpailuiden järjestelyistä. Mikäli koekuvauksiin ei ehdi mukaan, voi lomakkeen ja kuvat postittaa osoiteella:  
Fashion Model Agency, Ratakatu 29 A 1, 00120 Helsinki tai lähettää sähköpostilla: fashionmodel@kolumbus.fi  
Lisätiedot ja tapahtumien aikataulut: www.misssuomitour.fi  Kiertueelle valituille ilmoitetaan henkilökohtaisesti. 
  

Mikäli ei ehdi ilmoittautua ennen kiertueen alkua, niin tämän lomakkeen ja siihen liitetyt valokuvat voi palauttaa osoitteella:  
Finnartist Oy, Kaisaniemenkatu 1 B 59, 00100 Helsinki. Ilmoittautumisia vastaanotetaan 28.12.2009 asti.  
  

Osakilpailun voittaminen on varma, muttei ainoa keino päästä Semifinaaliin. Osakilpailuiden päätyttyä on vielä muutama ”villi kortti”, joilla 
kutsutaan noin 5 kilpailijaa suoraan Semifinaaliin. Nämä paikat täytetään kaikkien ilmoittautuneiden joukosta ja kutsut postitetaan 30.12.2009. 
 
Olen tietoinen seuraavista Miss Suomi 2010 kilpailua koskevista seikoista ja hyväksyn ne: 
   

Semifinaaliin kutsutaan kaikki osakilpailuvoittajat ja kuvakarsinnan parhaimmisto. Semifinalisteja on korkeintaan 20. Semifinaali pidetään 
Helsingissä ja kaikille korvataan kohtuulliset kotimaan matkakulut kuittia vastaan. Tatuoinnit tai lävistykset eivät ole kiellettyjä, mutta saattavat 
alentaa tuomaripisteitä. Kauneusleikkauksiin suhtaudutaan erittäin varauksellisesti ja ne käsitellään tapauskohtaisesti. Finaaliin valittujen 
osalta kilpailun ohjelma alkaa välittömästi Semifinaalin jälkeen. Ohjelmaan kuuluu kuvauksia, lehdistötilaisuuksia, televisionauhoituksia ja 
runsaan viikon mittainen kiertue. Voittajat valitaan MTV3 -kanavalla ja heidän osaltaan ohjelma jatkuu vielä missiristeilyllä.  
Lisätiedot ja kyselyt:  www.misssuomi.fi  /  finnartist@misssuomi.fi / 050-5767 695 
  

Miss Suomi 2010  ja Perintöprinsessat 2010 tekevät erillisen sopimuksen Finnartist Oy:n kanssa koskien missivuoden tapahtumia. 
Missivuoden aikana heidän esiintymisensä hoidetaan Finnartist Oy:n kautta. Missivuosi päättyy viimeistään 30.6.2011. Kaikki semifinaaliin 
kutsuttavat saavat tutustua sopimustekstiin ja allekirjoittavat sen jo ennakolta omalta osaltaan hyväksymisen merkiksi. Finnartist Oy 
allekirjoittaa sopimukset finaalin jälkeen voittajien kanssa. Muiden osalta sopimus ei astu voimaan.  
  

Suomen edustajat kansainvälisiin kauneuskilpailuihin Finnartist Oy nimeää pääsääntöisesti Miss Suomi -finaalissa menestyneiden joukosta. 
  
 
Koko nimi: ________________________________________________________________________________(kutsumanimi alleviivattuna) 
 
 
Postiosoite ______________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Puhelin _________ - _______________________  Sähköposti _____________________________________________________________ 
 
 
Syntymäaika ____________________________     Kengän koko ___________      Vaatekoko, numeroin __________  kirjaimin _________ 
 
Vakuutan seuraavaa 
       - olen Miss Suomi 2010 loppukilpailupäivänä iältäni 18-24 vuotias nainen    (tammikuun lopulla, päivä vahvistuu syyskuussa) 
       - olen hyvämaineinen Suomen kansalainen 
       - minulla on voimassaoleva Suomen passi 
       - olen ollut koko ikäni lapseton, naimaton ja huumeeton 
       - en ole ottanut osaa alastonkuvauksiin tai -esiintymisiin 
       - en ole sitoutunut mihinkään, joka estäisi tai rajoittaisi missinä toimimista mahdollisen missivuoden aikana 
 
Mikäli jokin näistä ehdoista ei pidä vakuutuksestani huolimatta paikkaansa, niin sitoudun korvaamaan kilpailun järjestäjille sen johdosta 
aiheutuneet kulut ja menetykset; myös osallistumisoikeuteni Miss Suomi -kilpailuun perutaan ja menetän kaikki mahdollisesti saavuttamani 
arvonimet ja etuoikeudet. 
 
Olen lukenut huolellisesti tämän lomakkeen ja vastannut molempien puolien kysymyksiin totuudenmukaisesti. 
Ymmärrän ja hyväksyn kaiken. Vakuutan antamani tiedot oikeiksi ja haluan osallistua Miss Suomi 2010 -kilpailuun. 
 
 
_______________________________      _________________________      _________________________________________________ 
                paikkakunta                                                 päiväys                                                                 allekirjoitus 
 
HUOM !   Täytä sivu 2 siististi ja huolellisesti. Se kopioidaan sellaisenaan semifinaalituomariston käyttöön. Mittatiedot tarkistetaan ja  
                joudut osoittamaan kielitaitosi annettujen tietojen tasoiseksi. Semifinaalissa on oltava mukana todiste Suomen kansalaisuudesta. 


