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III Międzynarodowe Mistrzostwa PMU
6-7 Kwietnia 2019 POZNAŃ
REGULAMIN
Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać do dnia 31.01.2019 r. w formie elektronicznej, lub papierowej na adres organizatora:
Instytut Bio Pigments ul.Żywiecka 91, 43-300 Bielsko-Biała (liczy się data stempla pocztowego) lub
w formie elektronicznej na adres email: pmu@pmuworld.eu
Zgłoszenie uczestnictwa musi zawierać:
1.Dane osobowe kandydata, oraz podpisaną zgodę na ich przetwarzanie (formularz zgłoszeniowy).
2.Kopię dyplomu potwierdzającego nabycia umiejętności do wykonywania makijażu permanentnego.
3.Zdjęcia modelki, dużego formatu bez retuszu:
- fotograﬁę modelki przed wykonaniem makijażu permanentnego i bezpośrednio po wykonaniu makijażu permanentnego
metodą w wybranej przez kandydatkę kategorii
Nadesłane materiały nie będą zwracane. Z chwilą nadesłania fotograﬁe przechodzą na własność Organizatora.
4.Potwierdzenie wpłaty rejestracyjnej w wysokości 200 zł za każdą zgłoszoną kategorię, na konto bankowe Instutut Bio Pigments
ul. Żywiecka 91, 43-300 Bielsko-Biała
Bank ING nr konta : 49 1050 1070 1000 0092 2163 9462
w tytule wpłaty proszę wpisać ,,mistrzostwa kategoria...”
Przykładowo jeżeli uczestnik chce startować w kategoriach makijażu permanentnego ust oraz microblading wpisuje w tytule przelewu:
„mistrzostwa kategoria 1,3" oraz uiszcza opłatę w wysokości 400 zł.

Kategorie:
1.Makijaż permanentny ust
2.Makijaż permanentny kresek
3.Makijaż permanentny microblading
4.Makijaż permanentny brwi pudrowe

Koszt:
200 zł
200 zł
200 zł
200 zł

Osoba biorąca udział będzie miała za zadanie wykonanie makijażu permanentnego wybraną techniką, jednej części twarzy.
Modelka musi być bez wcześniejszego makijażu permanentnego miejsca na którym będzie wykonana praca.

NAGRODY
Pula nagród zostanie ogłoszona najpóźniej 1 lutego 2019 roku, tuż po weryﬁkacji wszystkich sponsorów.
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ROZKŁAD CZASU
Organizacja i przygotowanie do konkurencji od godz. 9:00

06.04.2019r. Kategoria makijaż permanentny kreski górne oka: start godzina 10:00 - 11:30
Sobota
Kategoria makijaż permanentny microblading: start godzina 12:00 - 14:00

(90 minut czasu)
(120 minut czasu)

07.04.2019r. Kategoria makijaż premanentny ust: start godzina 10:00 - 12:00
Kategoria makijaż permanentny brwi pudrowe: start godzina 12:30 - 14:00
Niedziela

(120 minut czasu)
(90 minut czasu)

OGŁOSZENIE WYNIKÓW *
Ogłoszenie wyników z kategorii Kresek górnych oka oraz Microblading odbędzie się w sobotę na głównej scenie
Ogłoszenie wyników z kategorii Ust oraz Brwi pudrowych odbędzie się w niedzielę na głównej scenie

KRYTERIA OCENY – ELIMINACJE
Na podstawie przesłanych zdjęć modelki wykonanych przed makijażem permanentnym i drugie zdjęcie zrobione bezpośrednio po wykonaniu
makijażu permanentnego metodą w wybranej kategorii. Zdjęcia nie mogą być retuszowane. Ocenie podlegają następujące elementy:
-Dobranie odpowiedniego kształtu i koloru makijażu do modelki.
-Technika makijażu, wybraną przez osobę wykonującą.
-Estetyka wykonania.
-Kolejność nadsyłania zgłoszeń, pierwsze 30 zgłoszeń w każdej kategorii zostanie zakwaliﬁkowane automatycznie.
Na podstawie przesłanych materiałów wyłonionych zostanie maksymalnie 60 ﬁnalistów w każdej kategorii.
Informacja o zakwaliﬁkowaniu się do ﬁnału, będzie umieszczona na fanpage Interna onal PMU Championship oraz www.pmuworld.eu
każdy uczestnik zostanie powiadomiony telefonicznie lub pocztą elektroniczną do dnia 01.03.2019 r.
KRYTERIA OCENY - FINAŁ
-Dobranie kształtu
-Dobór koloru
-Technika wykonania makijażu
-Estetyka pracy
-Czystość pracy
-Wiedza teoretyczna
JURY KONKURSU
1. Jury konkursu powołuje organizator imprezy.
2. Jury konkursu ocenia, przyznaje nagrody i wyróżnienia, a także interpretuje regulamin.
3. Finalista z własnej woli poddaje się ocenie i krytyce członków Jury
4. Ocena i interpretacja Jury jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
5. Posiedzenie Jury odbędzie się po zakończeniu prezentacji makijaży z każdej kategorii.
Każdy uczestnik otrzyma dyplom udziału w Mistrzostwach oraz dodatkowo 10 % zniżki na szkolenia w Instytucie Bio Pigments, oraz upominki od sponsorów.

*Informacja dotycząca godziny ogłoszenia wyników zostanie podana najpóźniej w terminie dwóch tygodni przed wydarzeniem.
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Załącznik 1
PRZEPISY KOŃCOWE
1.Nadesłanie zgłoszenia udziału w konkursie stanowi jednocześnie deklarację, że osoba nadsyłająca zdjęcie
jest autorem koncepcji i wykonania sfotografowanych makijaży.
2. Nadesłanie zgłoszenia udziału w konkursie jest jednocześnie oświadczeniem, że autor wyjaśnił prawa osób portretowanych i osoby
sportretowane wyrażają zgodę na ich publikację dla celów promocyjnych konkursu oraz, że autor przyjmuje na siebie wszelkie
roszczenia jakiejkolwiek natury, które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko organizatorowi Konkursu.
3. Nadsyłając zgłoszenie udziału w konkursie uczestnik konkursu tym samym przyjmuje warunki Regulaminu konkursu i wyraża zgodę na
przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U.Nr.133 pozycja 883)
4. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do wykorzystywania przez Organizatora zdjęć z przebiegu konkursu w
następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych
formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania w ramach działań Organizatora w zakresie związanym z promocją konkursu.
5. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz innych ﬁrm współpracujących przy
organizacji i przeprowadzeniu konkursu ani członkowie najbliższej rodziny pracowników.
6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia naboru do konkursu i obowiązuje do czasu zakończenia konkursu. W sprawach
nie określonych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
7.Osoby zakwaliﬁkowane do ﬁnału przyjeżdżają wraz z modelką na własną odpowiedzialność i na własny koszt. Organizator nie
pokrywa kosztów pobytu ﬁnalisty oraz modelki, materiałów do makijażu, ubioru i stylizacji.
8. W przypadku odstąpienia od mistrzostw opłata rejestracyjna nie podlega zwrotowi.
9. Każdy uczestnik musi posiadać wydrukowaną oraz podpisaną kartę zgłoszeń w dzień mistrzostw.

Data, Miejscowość

Podpis czytelny
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Załącznik 2

KARTA ZGŁOSZENIOWA
Imię
Nazwisko
Data urodzenia
Adres:
Miasto
Kod pocztowy
Ulica
Numer budynku
Email (drukowanymi)
Telefon kontaktowy
KATEGORIE: (wybrane odchaczyć)
1.Makijaż permanentny ust
2.Makijaż permanentny kresek
3.Makijaż permanentny microblading
4.Makijaż permanentny brwi pudrowe
1. Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać do dnia 31.01.2019 r. w formie elektronicznej, lub papierowej na adres organizatora: Instytut Bio Pigments ul.Żywiecka 91, 43-300 Bielsko-Biała
(liczy się data stempla pocztowego) lub na adres email: pmu@pmuworld.eu
2.Kopię dyplomu potwierdzającego nabycia umiejętności do wykonywania makijażu permanentnego.
3.Zdjęcia modelki, dużego formatu bez retuszu:
- fotograﬁę modelki przed wykonaniem makijażu permanentnego i bezpośrednio po wykonaniu makijażu permanentnego metodą w wybranej przez kandydatkę kategorii Nadesłane materiały nie będą zwracane.
Z chwilą nadesłania fotograﬁe przechodzą na własność Organizatora.
4.Potwierdzenie wpłaty rejestracyjnej w wysokości 200 zł za każdą zgłoszoną kategorię, na konto bankowe Instutut Bio Pigments
ul. Żywiecka 91, 43-300 Bielsko-Biała
Bank ING nr konta : 49 1050 1070 1000 0092 2163 9462
w tytule wpłaty proszę wpisać ,,mistrzostwa kategoria...”

Akceptuje regulamin, oraz warunki zgłoszenia Międzynarodowych Mistrzostw pmu i wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U.Nr.133 pozycja 883) W przypadku stwierdzenia
podania nie prawdziwych danych uczestnik może zostać zdyskwaliﬁkowany.
Administratorem danych osobowych jest Instytut Bio Pigmets z siedzibą w Bielsku Białej ul. Żywiecka 91.
Dane osobowe uczestników przechowywane są nie dłużej niż wymagają sprawy organizacyjne wydarzenia, część informacji jest zachowana w formie
danych statystycznych, oraz do czasu przedawnienia obowiązków wynikających z przepisów RODO którym podlega Administrator danych osobowych, celem
wykazania rzetelności w przetwarzaniu danych osobowych.
We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych uczestnik może skontaktować się z Administratorem przesyłając
wiadomość na adres siedziby Administratora lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie h ps://biopigments.eu/pl/kontakt

Data, Miejscowość

Podpis czytelny
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Załącznik 3
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ZBYCIE PRAW AUTORSKICH

Niniejszym oświadczam, iż zrzekam się praw autorskich do materiałów (tj. zdjęć, ﬁlmów wideo) wykonanych przez organizatora
Międzynarodowych Mistrzostw PMU w trakcie trwania wydarzenia.
Oświadczam, że zdjęcia nie naruszają majątkowych i osobistych praw autorskich osób trzecich.
Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie praw autorskich, (niewyłącznych) praw majątkowych do zdjęć w zakresie:
-utrwalania i zwielokrotniania materiałów – wytwarzanie egzemplarzy bez względu na technikę, ilość i wielkość nakładu
-w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono, wystawianie, odtworzenie, reemitowanie, publiczne
udostępnianie utworu, rozpowszechnianie w nieograniczonym nakładzie.
-oraz prawa pokrewne z zastrzeżeniem między innymi ujawnienia nazwiska Autora w sposób zwyczajowo przyjęty

Przeniesienie autorskich praw majątkowych do materiałów powoduje przeniesienie własności nadesłanego
egzemplarza tych materiałów bez względu na formę w jakiej zostały wykonane.

Data, Miejscowość

Podpis czytelny
Uczestnika oraz modelki /ek

