
★ GŁOSOWANIE FACEBOOK ★ 

- głosowanie odbywa się za pomocą polubień zdjęcia danej kandydatki, jednak aby polubienie było 

ważne należy polubić również profil konkursu Miss Małopolski -> Miss Małopolski 

- 1 polubienie zdjęcia jest ważne 0,5 pkt w ogólnej skali punktowej 

- głosujący może oddać głos na dowolną ilość kandydatek 

- zdjęcia na które można głosować znajdują się w albumie "MISS MAŁOPOLSKI INTERNAUTÓW 2021 - 

FINALISTKI" oraz / 2. galeria 

★ GŁOSOWANIE INSTAGRAM ★ 

- głosowanie odbywa się za pomocą polubień zdjęcia danej kandydatki, jednak aby polubienie było 

ważne należy zaobserwować profile: 

> konkurs Miss Małopolski - instagram.com/missmalopolski 

> Justyna Haberka - instagram.com/justynahaberka 

> Alicja Kucia - instagram.com/_kucia 

- 1 polubienie zdjęcia jest ważne 0,75 pkt w ogólnej skali punktowej 

- głosujący może oddać głos na dowolną ilość kandydatek  

- zdjęcia na które można głosować opatrzone są hashtagami #finał #missmalopolski #głosowanie 

#jurymissmalopolski 

★ GŁOSOWANIE SMS PREMIUM ★ 

- głosowanie odbywa się za pomocą SMS-ów nadesłanych na numer: 

a) 7248 – 1 punkt, koszt 2,46 zł z VAT, 

b) 74567 – 4 punkty, koszt 4.92 zł z VAT, 

c) 79567 – 12 punktów, koszt 11,07 zł z VAT, 

d) 91909 – 30 punktów, koszt 23,37 zł z VAT. 

w treści SMS wpisując MMP. po kropce podając numer wybranej kandydatki.  

- głosujący może oddać głos na dowolną ilość kandydatek i dowolną ilośc głosów na daną kandydatkę 

★ GŁOSOWANIE przez zakup WIRTUALNEGO BILETU ★ 

- głosowani odbywa się przez zakup wirtualnego biletu przez portal evenea - 

https://app.evenea.pl/event/glosowaniefinalmmp21/ 

a) bilet brązowy - wirtualny bilet, 10 punktów dla wybranej kandydatki - koszt 10 zł / sztuka 

b) bilet srebrny - wirtualny bilet, 25 punktów dla wybranej kandydatki - koszt 20 zł / sztuka 

c) bilet złoty - wirtualny bilet, 40 punktów dla wybranej kandydatki - koszt 30 zł / sztuka 

★OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU★ 



Na wynik głosowania zbierają się punkty według następującego przelicznika (ilość lajków fb x 0,5) + 

(ilość polubień zdjęcia na instagramie x 0,75) + ilość głosów z głosowania SMS + ilość punktów z BILET 

WIRTUALNY 


