REGULAMIN
Mistrzostwa Facepainting Trophy 2019
TEMAT: Mityczne opowieści

MISTRZOSTWA
Dziewiąta edycja mistrzostw Facepainting Trophy odbędzie się 22 września 2019 w Centrum
Targowo-Kongresowym GLOBAL EXPO na ul. Modlińskiej 6D w Warszawie, podczas targów BEAUTY
FORUM 2019. Mistrzostwa odbywają się na wydzielonym terenie na hali głównej. Do udziału zostanie
dopuszczona ograniczona liczba osób (10 uczestników).

ZGŁOSZENIE
Zgłoszenie do mistrzostw jest ważne jedynie wraz z wniesieniem bezzwrotnej opłaty uczestnictwa w
wysokości 100 zł na konto: ING Bank Śląski O/Warszawa nr 70 1050 1025 1000 0023 0849 7755 z
dopiskiem „Facepainting Trophy”. Dopuszczonych do konkursu będzie łącznie 10 uczestników, liczy
się kolejność zgłoszeń. Wpis na listę uczestników następuje po wypełnieniu elektronicznego
formularza zgłoszeniowego i uiszczeniu opłaty za uczestnictwo w mistrzostwach. Zgłoszenia należy
nadsyłać do 16 sierpnia 2019 r. Uwaga: Opłatę należy uiścić maksymalnie w ciągu 5 dni roboczych
od wypełnienia formularza zgłoszeniowego. Brak wpłaty w wysokości 100 zł w tym terminie,
będzie skutkować anulowaniem zgłoszenia.

ZADANIE/KRYTERIA/OCENA
Uczestnicy powinni w ciągu 2 godzin pomalować twarz, szyję oraz dekolt modela/modelki zgodnie z
tematem: „Mityczne opowieści”. Każdy uczestnik pracuje samodzielnie. Podczas mistrzostw można
wykonać pracę tylko na jednym modelu/modelce. W celu zapewnienia sprawnego przebiegu
mistrzostw, każdy uczestnik powinien zgłosić się zgodnie z harmonogramem do rejestracji i okazać
polski dowód osobisty, Kartę Polaka, kartę stałego pobytu lub paszport. Uczestników będzie oceniać
profesjonalne jury, złożone z 4 osób.

Uwaga:
- ilość miejsc ograniczona (10 uczestników),
- uczestnicy pracują samodzielnie (dotyczy to całego wizerunku),
- model nie może pomagać w wykonaniu zadania,
- należy pomalować twarz, szyję oraz dekolt,
- nie wolno stosować farb, które nie są przeznaczone do malowania ciała. Prosimy
o zachowanie środków ostrożności, ze względu na zdrowie modela/modelki,
- nie wolno stosować masek lub ich części, przedmiotów, które twarz zasłaniają, elementów
przyklejanych do twarzy.

- można stosować dowolną markę produktów, każdy uczestnik pracuje własnymi materiałami,
- można stosować różne techniki pracy a także łączyć je, wolno stosować farby w formie
sprayu (airbrush jest zabroniony),
- przed rozpoczęciem mistrzostw można przygotować fryzurę modela/modelki
- uwaga: przed rozpoczęciem mistrzostw nie wolno nic nakładać na twarz, szyję i dekolt
modela/modelki,
- model/modelka musi być pełnoletni/pełnoletnia,
- teren mistrzostw jest dostępny dla uczestników od godziny 09.00,
- bilety wstępu na targi uczestnicy wraz z modelami otrzymają w recepcji targowej,
- fryzurę i strój można przygotować przed rozpoczęciem mistrzostw,
- każdy uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie wszystkich materiałów zdjęciowych
i filmowych do celów promocyjnych i redakcyjnych,
- jury może wyłonić jednego laureata mistrzostw lub trzech laureatów, zajmujących
odpowiednio 1, 2 i 3 miejsce.

Wolno stosować:
- sztuczne rzęsy,
- kamienie strassu,
- kolorowe soczewki kontaktowe,
- brokat,
- peruki, treski, doczepiane kosmyki,
- inne dekoracje zakładane na głowę oraz kapelusze.

Ocenie podlega:
– jakość, technika, wykończenie 1 – 10 punktów,
– interpretacja tematu, pomysł, oryginalność 1 – 10 punktów,
– kompozycja, wrażenie ogólne 1 – 10 punktów,

NAGRODY
Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat, potwierdzający udział w Mistrzostwach Facepainting Trophy.
Zwycięzcy (miejsca 1-3) otrzymają atrakcyjne nagrody ufundowane przez sponsorów mistrzostw.
Zwycięzca (miejsce 1) weźmie udział w międzynarodowych mistrzostwach Bodypainting Trophy

podczas targów BEAUTY FORUM w Monachium 2019 (Przelot + zakwaterowanie – rezerwacja
dokonana przez Health and Beauty Media Sp. z o.o.).

POZOSTAŁE WARUNKI
Zgłoszenie do Mistrzostw Facepainting Trophy jest jednoznaczne z akceptacją warunków
uczestnictwa. Uczestnicy powinni być ubrani neutralnie (brak nadruków reklamowych). Wszystkie
materiały zdjęciowe oraz filmowe realizowane podczas mistrzostw organizator będzie wykorzystywać
do celów promocyjnych a także redakcyjnych. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych
osobowych przez Health and Beauty Media Sp. z o.o. w Warszawie przy ul. Królowej Marysieńki 9/10,
na potrzeby przeprowadzenia mistrzostw, wyłonienia jego/ich zwycięzców, ogłoszenia wyników i
doręczenia nagród zwycięzcom, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych
(tekst jednolity Dz.U. nr 101 z 2002 r., poz. 926, z pózn. zm.). W przypadku nagrodzenia pracy
uczestnika w konkursie, wyraża on zgodę na opublikowanie na łamach czasopisma BEAUTY FORUM i
na stronie Organizatora www.beauty-forum.com.pl oraz www.beauty-fairs.com.pl, zdjęć
stylizacji/pracy oraz danych osobowych, obejmujących imię i nazwisko oraz miejscowość
zamieszkania, na liście zwycięzców konkursu/mistrzostw. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych
osobowych na potrzeby konkursu/mistrzostw jest warunkiem udziału w konkursie/mistrzostwach.
WYKLUCZENIE ROSZCZEŃ
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z przyczyn od niego niezależnych w
tym względem modelki/modela z tytułu nieprawidłowej pracy uczestnika konkursu.

