Regulamin 14. Polskich Mistrzostw Makijażu Kobiety Dojrzałej
17. Targów Kosmetycznych i Fryzjerskich URODA 2014
I. Postanowienia Ogólne
1. Przepisy niniejszego Regulaminu (zwanego dalej Regulaminem)
obowiązują Uczestników 14. Polskich Mistrzostw Makijażu Kobiety
Dojrzałej (zwanych dalej Mistrzostwami), organizowanych przez
Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. (MTG S.A.) w ramach 17. Targów
Kosmetycznych i Fryzjerskich URODA 2014, zwanych dalej Targami.
Integralnymi częściami Regulaminu są:
a.
Zgłoszenie Uczestnictwa w Mistrzostwach.
b.
Oświadczenie Uczestnika udzielające MTG S.A. prawa
do wykorzystania wykonanej pracy w celach promocyjnych,
dokumentacyjnych i marketingowych.
c.
Oświadczenie Uczestnika i modelki udzielające MTG SA prawa do
wykorzystywania
wizerunku
w
celach
promocyjnych,
dokumentacyjnych i marketingowych.
d.
Oświadczenie Uczestnika że jest autorem, właścicielem praw
autorskich do zgłoszonych do Mistrzostw prac – makijażu/stylizacji
w rozumieniu przepisów prawa autorskiego.
2. Mistrzostwa odbędą się W Centrum Wystawienniczo-Kongresowym
AMBEREXPO w terminie 04.10.2014 r. w godz. 13.30 – 14.30.
Patronat nad Mistrzostwami pomysłodawczyni Mistrzostw - Pani Jolanty
Wagner, właścicielki i dyrektor artystycznej Europejskiej Akademii Estetyki
Artystycznej w Warszawie, wielokrotnej jurorki międzynarodowych
i polskich mistrzostw makijażu.
3. Temat Mistrzostw/ ZADANIE - „Kobieta w Czerwieni” – wykonanie
pracy/przygotowanie wizerunku modelki z użyciem barwy czerwonej
w makijażu. Proponowana jest wyraźna ekspozycja ust, z nawiązaniem
elementów czerwieni w garderobie. Makijaż przeznaczony na wyjątkowe,
odświętne wyjście lub szczególne wystąpienie publiczne. Makijaż
odpowiedni do typu urody i kolorystyki modelki. Makijaż musi być trwały,
wykonany perfekcyjnie. Ma podkreślać naturalne aspekty urody i nie
zatracać indywidualności kobiety. Wiek modelki 35-55 lat.
II. Warunki Uczestnictwa
1.
Uczestnicy – pełnoletni obywatele polscy, zajmujący się zawodowo
makijażem
2.
Udział w Mistrzostwach jest bezpłatny, przy czym Uczestnik bierze
udział na koszt i ryzyko własne (materiały, modelka, dojazd,
zakwaterowanie, inne).
3.
Oryginał Zgłoszenia Uczestnictwa wraz z kopią dokumentu
potwierdzającego wykształcenie/ wykonywanie zawodu wizażystki,
ze zdjęciami pracy i oświadczeniami, o których mowa w pkt. I, ust. 1
lit. b, c i d, należy przesłać do Międzynarodowych Targów
Gdańskich SA, ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk w terminie do
9 września 2014 r. oraz elektronicznie na adres e-mail:
dorota.solochewicz@mtgsa.com.pl
z dopiskiem „Kobieta w Czerwieni” .
4.
ZDJĘCIA - kolor, format A 4, wykonane w warunkach studyjnych
(bez retuszu). Zdjęcia powinny wyraźnie pokazywać kolory i jakość
makijażu. Rodzaje wymaganych zdjęć:
zdjęcie modelki przed wykonaniem makijażu
zdjęcie modelki po wykonaniu makijażu z zamkniętymi oczami
zdjęcie modelki z makijażem en face
zdjęcie modelki z makijażem z profilu.
5.
MTG S.A. zastrzegają sobie prawo odwołania Mistrzostw
i nieprzyjęcia Zgłoszenia bez podania przyczyn.
6.
Nadesłanie Zgłoszenia Uczestnictwa i dostarczenie prac oznacza
akceptację warunków Mistrzostw i Regulaminu.
7.
MTG SA nie zwraca zdjęć nadesłanych przez Uczestnika - zdjęcia
przechodzą na własność MTG SA.
III. Zasady konkursu
1.
Nadesłane prace/ zdjęcia zakwalifikowane zostaną do udziału
w Mistrzostwach przez Jury.
2.
Jury konkursu powoływane jest przez Patrona Mistrzostw –
Europejską Akademię Estetyki Artystycznej Pani Jolany
Wagner. Jury konkursu ocenia, przyznaje nagrody
i wyróżnienia, a także interpretuje regulamin. Uczestnik
z własnej woli poddaje się ocenie i krytyce członków Jury.
Ocena i interpretacja Jury jest ostateczna i nie podlega
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odwołaniu. Żadne odwołania od decyzji Jury nie będą
uwzględniane. Posiedzenie Jury odbędzie się po zakończeniu
prezentacji 04.10.2014 r.
Kryteria oceny - eliminacje
Na podstawie przesłanych prac/ zdjęć
Jury wyłoni
5 finalistek, które wezmą udział w 14. Polskich Mistrzostwach
Makijażu Kobiety Dojrzałej. Podczas oceny Jury weźmie
pod uwagę:
- modelowanie opadającej powieki,
- fotograficzną czystość wykonania makijażu,
- dobór kolorów kosmetyków do typu urody,
- fryzurę,
- wrażenie ogólne.
Kryteria oceny - finał
Podczas oceny Jury weźmie pod uwagę:
- podkład / modelowanie twarzy
- brwi / oczy / modelowanie opadającej powieki
- usta / konturowanie
- technikę i czystość pracy
- wrażenie ogólne (efekt odmłodzenia i wprowadzenia
elementów mody do stylizacji kobiety dojrzałej).
Makijaż permanentny u modelki wyklucza z udziału
w Mistrzostwach..
Czas pracy – wykonanie całości makijażu na scenie 40
minut. MTG SA zapewni Uczestnikowi garderobę, krzesło do
makijażu, stolik na przybory
Nagrody
I MIEJSCE – Szkolenie Wizażysty w EAEA, nagrody
rzeczowe ufundowane przez sponsorów o wartości 1000,00
zł, puchar, dyplom.
II MIEJSCE – Szkolenie Wizażysty w EAEA, nagrody
rzeczowe ufundowane przez sponsorów o wartości 500,00 zł,
dyplom
III MIEJSCE - Szkolenie Wizażysty w EAEA, nagrody
rzeczowe ufundowane przez sponsorów o wartości 300,00 zł,
dyplom
IV,V MIEJSCE – nagrody rzeczowe ufundowane przez
sponsorów, dyplom
Jury zastrzega sobie prawo nie przyznania nagród lub innego
ich podziału. Nagrody nie podlegają zamianie na inne, ani
zamianie na ekwiwalent pieniężny.
Ogłoszenie wyników konkursu i ceremonia wręczenia nagród
odbędzie się 4 października 2014 r. o godz. 16.00 podczas
Targów URODA 2014.
W przypadku przyznania nagród rzeczowych Laureat nagrody
(w rozumieniu osoby fizycznej nieprowadzącej działalności
gospodarczej) zobowiązany jest w ciągu trzech dni od jej
odebrania do zapłaty w kasie MTG SA lub przelewem na
rachunek MTG SA, zryczałtowanego podatku dochodowego
w wysokości 10% wartości brutto otrzymanej nagrody. Firmy/
osoby prowadzące działalność gospodarczą odprowadzają
same należny podatek na podstawie zaświadczenia o
wartości nagrody, wydanego przez MTG SA. Zaświadczenie o
wartości nagrody wystawia MTG SA.
Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 lipca 1992
roku o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 roku Nr
4, poz. 27 z późn. zm.).
Międzynarodowe Targi Gdańskie SA, luty 2014

