ALGEMENE VOORWAARDEN Verkiezing Holland’s Best Drag Queen 2022. Alle kandidaten, dienen
woonachtig te zijn in Nederland en dienen de winnares of aangewezen te zijn van/door de
betreffende organisatie van een travestieverkiezing. Als Finalist is het toegestaan om slechts één (1)
organisatie of travestieverkiezing te vertegenwoordigen. Zij mogen na invulling van het
inschrijfformulier & de Quitclaim, pas na de goedkeuring van de organisatie door naar de finale van
Miss Travestie Holland 2022. Uw inschrijving als Finalist/deelnemer houdt automatisch acceptatie
van de Algemene Voorwaarden en de Quitclaim in. Als Finalist/deelnemer verplicht U zich in alle
categorieën deel te nemen, zijnde: *1e Parade (zwarte kleding, ivm de sjerp) /*2e MissVoorstelronde *(niet langer dan 30 seconden) *3e Lipsync Act, Live Act of een vrije Act. (niet langer
dan 6 minuten) Bij de keuze vrije act, dit alleen in overleg met de organisatie* / *4e Parade 2 (eigen
kleding, met sjerp) De officiële sjerp behorend bij de verkiezing Holland’s Best Drag Queen(met de
naam van het deelnemend horeca/organisatie) krijgt u van de organisatie MTH, de officiële sjerp
dient u tijdens de Finale MTH 2022 te dragen. De officiële sjerp mag u behouden. Het dragen van
andere sjerpen wordt niet toegestaan tijdens de verkiezing Holland’s Best Drag Queen. Het
gebruikmaken van dansers is toegestaan, met een maximum van 6 dansers. De Finalist/deelnemer
dient eigenaar van de inzending te zijn. Indien met de inzending op welke manier dan ook inbreuk
wordt gemaakt op intellectueel eigendom, auteursrechten, portretrechten of andersoortige rechten
van derden, dan is de Finalist/deelnemer daarvoor zelf geheel verantwoordelijk. Deelnemers gelden
in alle gevallen als eigenaar van het product of dienst. Het intellectuele eigendom op de inzending
berust in alle gevallen bij de deelnemers. Het meedoen aan de wedstrijd behelst in geen geval enige
overdracht van deze rechten. De deelnemer garandeert dat hij rechthebbende is op de inzending. In
geval van aansprakelijkheid wegens (vermeende) inbreuk op rechten van derden- of dit nu
intellectuele eigendomsrechten of andere rechten zijn - vrij waard de deelnemer de organisatie
tegen deze aansprakelijkheid. Het gebruik van videobeelden is toegestaan, aanleveren via een
clipbestand (beeld & geluid) deze clip wordt afgespeeld via het Mainscreen. Uw lichtplan mag
uiterlijk 5 Cue’s bevatten. Het gebruik van Lasers is niet toegestaan. U dient voor 30 september 2022
uw audio /video/lichtplan aan te leveren via https://wetransfer.com/ Adres:
info@misstravestieholland.nl De volgorde van opkomst zal vooraf online via loting geschieden. De
finale van de verkiezing Holland’s Best Drag Queen® zal op 23oktober 2022, zondagmiddag aanvang
verkiezing 15.45 uur, plaats vinden in Villa Thalia te Rotterdam. Van alle Finalisten in de verkiezing
Holland’s Best Drag Queen worden de Dragnaam, het verhaaltje en Dragfoto en/of filmpje op onze
Websites, Instagram en Facebook geplaatst: Instagram connievandermaas
www.stichtingpinkpromiss.nl www.misstravestieholland.nl www.facebook.com/mthverkiezing/
geplaatst . Ook op meerdere Social Media pagina’s. Aanmelden als Finalist/deelnemer, stuur dan bij
je aanmelding ook je mooiste travestiefoto, ook de evt link naar een filmpje van je act op YouTube en
een kort verhaaltje over jezelf. De aangemelde Finalisten van de verkiezing Holland’s Best Drag
Queen gaan automatisch akkoord met de mogelijke risico’s die gepaard kunnen gaan met het
plaatsen van de Dragnaam, de Drag-foto en/of het filmpje van de Travestie Act op het Internet & de
Social Media. 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 bewijs ter
controle op te vragen. Tijdens de verkiezing wordt uit de finalisten de winnares Holland’s Best Drag
Queen® 2022 door een jury gekozen. Over de uitslag van de wedstrijd en het oordeel van de jury kan
niet worden gecorrespondeerd. De winnaar van de verkiezing Holland’s Best Drag Queen® 2022 zal
worden gekroond tot Miss Travestie Holland 2022 – Holland’s best Dragqueen 2022®. De sjerp en de
gewonnen kroon zullen altijd in deze combinatie gedragen worden. Alle winnaressen van de
verkiezing Miss Travestie Holland-Holland’s Best Drag Queen hebben een voorbeeldfunctie en zullen
zich inzetten als Ambassadeur van de stichting Pink Promiss.(ANBI- status) De winnaar mag de titel
Miss Travestie Holland 2022 – Holland’s Best Dragqueen2022® voeren. Deze titel is strikt persoonlijk

en is niet overdraagbaar aan derden. Titelhouders (winnaressen) van de verkiezing Miss Travestie
Holland-Holland’s Best Drag Queen (jaartal), vrouwen, transgenders en (ex)- transseksuelen zijn
uitgesloten van deelname aan de verkiezing Holland’s Best Drag Queen. Ook het gebruik van
hormonen is niet toegestaan. Kandidaten die zich hebben ingeschreven bij de verkiezing Holland’s
Best Drag Queen, dienen zich op normale wijze te gedragen, niet aanstootgevend/integriteit, bij
misdraging is diskwalificatie niet uitgesloten. Indien de titel Miss Travestie Holland – Holland’s Best
Dragqueen (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 2022, 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. *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. *Overige bepaling, de organisatie
behoudt zich het recht voor de wedstrijd te verlengen, te wijzigen of te annuleren. Deelnemers
kunnen de organisatie hiervoor nooit aansprakelijk stellen. De Algemene Voorwaarden kunnen
tussentijds worden gewijzigd. Laatste wijziging heeft plaats gevonden op: -12-12-2021.

