
                          MIĘDZYNARODOWY  BEAUTY  FESTIWAL
                                    „ To be the best for the best”

REGULAMIN  UCZESTNICTWA W  MIĘDZYNARODOWYCH   

MISTRZOSTWACH  MAKIJAŻU PERMANENTNEGO   ON LINE

KATEGORIE

-makijaż permanentny  micoblading
-makijaż permanentny brwi - pozostałe efekty (cień, puder, ombre, combo) 
-makijaż permanentny kresek na górnej powiece – dowolnie wybraną metodą
-makijaż permanentny ust  - dowolnie wybraną metodą

U W A G A !!! 
Ocenia się:
- końcowy efekt pigmentacji i dopasowanie wybranej techniki do urody 
modelki

Mistrzostwa będą się odbywały  w dniach:      5 – 6.maj 2021r  w PRADZE      
W ramach Międzynarodowego Beauty Festiwalu .

Rejestracja  uczestników do dnia  2 maja 2021r.

Ogłoszenie wyników nastąpi ON LINE  dnia -  6 maja 2021r.
Mistrzostwa są międzynarodowe!
MISTRZOSTWA SĄ PODZIELONE NA KATEGORIE

JUNIOR-kategoria przeznaczona dla osób  zaczynających-
max.do 2lat
                 pracy w zawodzie.
MASTER- kategoria przeznaczona dla osób zaawansowanych,     
                    powyżej 2lat pracy w zawodzie.



PROFESIONAL-kategoria przeznaczona dla sędziów i 
nauczycieli 
                     zawodu.
Przedmiotem konkursu będzie wykonanie permanentnego make 
upu brwi,ust lub kresek na górnej powiece dowolnie wybraną 
metodą a to mikropigmentacjii lub microbladingu.

Warunkiem uczestniczenia w mistrzostwach jest odesłanie:
1. Wypełnionej karty zgłoszeniowej ( přihlaška ) oraz skanu potwierdzenia o 
dokonaniu zapłaty  za udział w mistrzostwach e-mailem  najpóżniej do dnia  
2.5.2021r.   na adres Organizatora mistrzostw: teresa.czernek@seznam.cz 
;lub
Beauty Nails &Lashes ,182 00 Praha, Na Slovance 1963. www.beauty-
nails.cz.
2.Kopii dyplomu lub innego dokumentu potwierdzającego nabycie kwalifikacji 
uprawniających do wykonywania makijażu permanentnego w wybranej przez 
siebie kategorii.
3.Fotografii modelki bez jakiegokolwiek retuszu formatu np.A4, wykonaną 
przed wykonaniem makijazu permanentnego. Nadesłane materiały nie będą 
zwracane i przechodzą na własność organizatora mistrzostw.
4.Potwierdzenie (skan)  o zapłaceniu opłaty rejestracyjnej w wysokości 60,- 
eur za każdą kategorię na konto Organizatora.Podana kwota zawiera 
podatek VAT.
 
Informacje  bankowe
219094558 / 0300   EUR

nazwa konta Teresa Czernek
IBAN CZ33 0300 0000 0002 1909 4558
BIC (SWIFT) CEKOCZPP
typ konta :konto w EUR
CSOB Ceskoslovenska Obchodni Banka a.s.
Radlicka 333/ 1560
150 57 Praha

Firemni učet v CZK

mailto:teresa.czernek@seznam.cz


209637416 /0300

JURY  MISTRZOSTW:
-Jury mistrzostw powołuje organizator mistrzostw
-Jury jest międzynarodowe
-Jury konkursu ocenia,przyznaje miejsca a także interpretuje regulamin 
mistrzostw
-Uczestnik mistrzostw z własnej woli poddaje się ocenie i krytyce członków 
jury
-Ocena Jury jest ostateczna  i nie podlega odwołaniu.

WARUNKI   KONKURSU:
1. Każdy uczestnik konkursu odeśle  wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową  
min.4 fotografie ( w przypadku permanentnego makijażu brwi lub ust ) a  max. 
6 fotografii w przypadku permanentnego makijażu kresek na górnej powiece.
FOTO „PRZED”
-fotografia twarzy modelki – oczy otwarte.
-fotografia robiona z góry,ze zbliżeniem miejsca ,na którym jest 
wykonywany permanentny makijaż.
-fotografia z przybliżeniem na lewe otwarte oko .Musi być widoczny 
zewnętrzny i wewnętrzny kąt oka.Dotyczy to permanentnego makijażu 
kresek na górnej powiece.
-fotografia z przyblizeniem skierowanym na prawe otwrte oko. Musi być 
widoczny zewnętrzny i wewnętrznykąt oka.Dotyczy to permanentnego 
makijażu kresek na górnej powiece.
FOTO „PO „
-fotografia twarzy modelki – oczy otwarte.
-fotografia z przybliżeniem lewego otwartego oka.Musi być widoczny 
zewnętrzny i wewnętrzny kącik oka. Dotyczy to permanentnego 
makijażu kresek na górnej powiece.
-fotografia z przybliżeniem prawego otwartego
oka .Musi być widoczny zewnętrzny i wewnętrzny kącik oka .Dotyczy to 
permanentnego makijażu kresek na górnej powiece.



POZOSTAŁE  WARUNKI:

1.Kazdy uczestnik mistrzostw otrzymuje Dyplom,15% obniżkę ceny na 
szkolenia u sponsorów mistrzostw oraz 10%  rabat na zakup produktów  u 
firm sponsorów mistrzostw. Uczestnicy którzy uzyskali I ,II i III miejsce 
 uzyskują cenne nagrody rzeczowe od Organizatora i sponsorow Mistrzostw. 

2.Nadesłanie zgłoszenia udziału w mistrzostwach oraz przesłanie fotografii 
modelki  staje się automatycznie 
oświadczeniem ,że osoba na fotografii wyraża zgodę na jej publikowanie w 
ramach reklamy mistrzostw, a osoba zgłaszająca bierze na siebie pełną 
odpowiedzialność  za udostępniony materiał. Ewentualne uwagi osób trzecich 
 nie mogą być użyte przeciw Organizatorom Mistrzostw.

3.Nadsyłając zgłoszenie udziału w mistrzostwach uczestnik tym samym 
przyjmuje warunki Regulaminu mistrzostw  i wyraża zgodę na przetwarzanie 
swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie Danych 
Osobowych.

4.Uczestnik mistrzostw ,wyraża automatycznie zgodę na użycie fotografii  
 wykonanej pracy  dla reklamy w formie drukowanej oraz internetowej.

5.W przypadku odstąpienia od mistrzostw opłata rejestracyjna nie podlega 
zwrotowi.

Akceptuję warunki konkursu  - czytelny podpis.

 Data......




