НАЦИОНАЛЕН СОЈУЗ НА ГЛУВИ И НАГЛУВИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Известување од Националниот Сојуз на глуви и наглуви на Република
Северна Македонија

Ги замолуваме сите заинтересирани кандидати за учество на Изборот на Мис и
Мистер 2020 за глуви лица во нашата држава да поднесат пријава во просториите на
НСГНРСМ- Дом на Даре Џамбаз или на и мејл адресата nsgnrm@gmail.com, или да се
обратат до секретарите во матичните здруженија на глуви и наглуви во нашата држава,
најкасно до 15.07.2020 (среда).
Изборот на Мис и Мистер на глуви лица во нашата држава ќе се организира без публика
на 18.07.2020 (сабота) ,само во присуство на комисијата за избор и натпреварувачите
односно кандидатите.Ваквиот начин на избор на мис и мистер на глуви лица е поради
пандемијата од ковид 19 вирусот.Со цел да не се загрози здравјето на глувите и наглуви
лица,кои ние знаеме дека би сакале да присуствуваат на оваа манифестација , но исто така
и со цел нашата држава да има преставници во Прага-Чешка во ноември 2020 година на
светската манифестација се одлучи да се организира изборот на нашите кандидати на
начин најбезбеден по здравјето на сите,а тоа е без публика.Но,затоа ние преку нашата веб
страна и фб страна ,ќе ви ги пренесеме најинтересните моменти,како и изборот на
комисијата за победници.
Кандидатите за Мис и Мистер на глуви треба да ги исполнуваат следните
критериуми:
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МАШКО – Кандидати за МИСТЕР
Не треба да има деца
Да биде на возраст помеѓу 18 и 32 години
Да има повеќе од 75% оштетеност на слухот
Да го знае знаковниот јазик
Да биде повисок од 165 см
Да нема прекумерена тежина

2. ЖЕНСКО – Кандидати за МИС
➢
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Не треба да има деца
Да биде на возраст помеѓу 18 и 32 години
Да има повеќе од 75 % оштетеност на слухот
Да го знае знаковниот јазик
Да биде повисок од 160 см
Да нема прекумерена тежина

НАЦИОНАЛЕН СОЈУЗ НА ГЛУВИ И НАГЛУВИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Победниците,односно избраните Мис и Мистер за 2020 година ќе бидат официјални
преставници на нашата држава на светската манифестација Miss and Mister Deaf World 2020
во Прага-Чешка во месец ноември 2020 година.

Кандидатите во апликацијата треба да ги наведат следните информации:
➢ Име и презиме
➢ Информации за бараните критериуми за кандидат (машко,женско)
➢ фотографија не постара од 1 месец.

