
REGULAMIN WYDARZENIA

International PMU & Microblading Championship 2018
Miejsce i data:
25.02.2018 Warszawa hotel Lord 

Jury konkursu:

1. Sędziowie konkursu powołuje patron imprezy,  (20 sędziów).
2. Sędziowie  konkursu ocenia, przyznaje nagrody i wyróżnienia, 

a także interpretuje regulamin.
3. Finalista z własnej woli poddaje się ocenie i krytyce składowi sędziowskiemu. 
4. Ocena i interpretacja Sędziowska  jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. 

Żadne odwołania od decyzji Sędziowskiej  nie będzie uwzględniane.
5. Posiedzenie Sędziowskie  odbędzie się po zakończeniu prezentacji makijaży 25.02.2018

W dniu mistrzostw - 25 lutego 2018

• 09:30 - Rejestracja uczestników i modelek kategorii - MAKIJAŻ PERMANENTNY 
• 10:00 - Rozpoczęcie kategorii - MAKIJAŻ PERMANENTNY
• 13:30 - Zakończenie
• 14:00 - Rejestracja uczestników i modelek kategorii - MICROBLADING
• 14:30 - Rozpoczęcie kategorii - MICROBLADING
• 16:30 - Zakończenie
• 17:15 - Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród na Scenie Winter Conference 2018

I Miejsce

Tytuł Mistrza w Makijażu Permanentnym 
oraz nagroda o wartości 10000 zł, statuetka i dyplom.

II Miejsce

Tytuł Wicemistrza w Makijażu Permanentnym
oraz nagroda  o wartości 5000zł, statuetka i dyplom.

III Miejsce

Tytuł Drugiego Wicemistrza w Makijażu Permanentnym
w roku 2018 oraz nagroda  o wartości 2500 zł, statuetka i dyplom.

I Miejsce

Tytuł Mistrza Microblading
Nagroda o wartości 5000 zł..

II Miejsce

Tytuł Wicemistrza Microblading
Nagroda  o wartości 3000zł.

III Miejsce

Tytuł Drugiego Wicemistrza Microblading
Nagroda  o wartości 1500 zł.

Wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy udziału w Mistrzostwach oraz 20% zniżki na zakupy i szkolenia w 
Fashion Brows. Ogłoszenie wyników odbędzie się na głównej scenie Winter Conference 2018. 

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 kiero-
wać 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 ustawą o Ochronie Danych 
Osobowych ( Dz.U.Nr.133 Pozycja 883).

4. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do wykorzystania przez Organizatora 
zdjęć z przebiegu konkursu w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowol-
nym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechnia-
nia w ramach działań Organizatora w zakresie związanym z promocją konkursu.

5. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz innych współpracujących przy organizacji  
i przeprowadzeniu konkursu ani członkowie najbliższej rodziny pracowników tych przedmiotów.  
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1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu i obowiązuje  do czasu jego zakończenia. 
W sprawach nie określonych w niniejszym regulaminie  zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz 
innych przepisów powszechnie obowiązujących.

2. Modelkę zapewnia sobie uczestnik mistrzostw.
3. Organizator nie pokrywa kosztów materiałów do makijażu, ubioru i stylizacji. Na mistrzostwach obowiązuje 

drescode (kolor biały dla uczestników i modelek).

Organizator wydarzenia:
Fashion Brows 

Sponsor wydarzenia:

Fashion Brows, Diva ,Doreme , Wowbrows , Everlasting 

Patronat wydarzenia:

LNE, Kosmetologia Estetyczna

 

W  International PMU & Microblading Championship 2018  może wziąć udział każda pełnoletnia osoba, zajmująca 
się zawodowo makijażem permanentnym. Konkurs przeznaczony jest dla osób wszystkich  narodowości. Uczestnik 
przyjeżdża na Mistrzostwa do Warszawy hotel Lord  na własną odpowiedzialność i na własny koszt, pokrywa koszty 
pobytu , a także koszty materiału do wykonania makijażu.

Modelki 

Uczestnik przyjeżdża ze swoją modelką.

Warunki Uczestnictwa

Osoby chcące wziąć udział w   International PMU & Microblading Championship 2018, powinny do dnia 10 stycz
nia 2018 r. przesłać zgłoszenie w formie elektronicznej  na adres organizatora: 
International.championship2018@gmail.com

1. Zgłoszenie uczestnictwa (do pobrania) zawierające dane osobowe oraz zgodę na ich przetwarzanie 
2.

 

Zgłoszenie musi zawierać:

 

- zdjęcie modelki przed makijażem 

 

- zdjęcia modelki po wykonaniu makijażu (po 3 prace).

 W przypadku brwi, zdjęcie powinno być zrobione na wprost oraz formie artystycznej. Nadesłane materiały nie będą 
zwracane. Z chwilą nadesłania fotografie przechodzą na własność Organizatora.

3. Możliwe jest wystartowanie w obu kategoriach.
4. Potwierdzenie opłaty rejestracyjnej w kwocie 200 zł  (dla jednej kategorii) na konto:

Konta bankowe:

EUR  
GBP 84 1240 4416 1789 0010 7105 2291
PLN 
SWIFT: PKOPPLPW
IBAN: PL

  

Aleksandra Wąsik
Piotrkowska 31/4
25-510 Kielce Z dopiskiem international championship 2018 i wyborem kategorii 

58 1240 4416 1978 0010 7105 2233

62 1950 0001 2006 0847 5731 0002
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1. W przypadku nie zakwalifikowania się do mistrzostw lub rezygnacji z mistrzostw oplata rejestracyjna nie bę-
dzie zwracana. 

Osoba biorąca udział w mistrzostwach kategorii „Makijaż Permanentny” będzie miała za zadanie wykonanie 
makijażu permanentnego brwi, ust i oczu. Na zabiegi przeznaczono 4,5 godziny (modelkę zapewnia sobie 
uczestnik).

Osoba biorąca udział w mistrzostwach kategorii „Microblading” będzie miała za zadanie wykonanie pigmentacji brwi 
metodą microblading na modelce w czasie 2 godzin. (modelkę zapewnia sobie uczestnik).

Kryteria oceny, eliminacje

1. Dobor kształtu poszczególnych elementów do twarzy modelki
2. Technikę makijażu 
3. Czystość fotograficzna 
4. Ogólna poprawę w wyglądzie modelki 

• Kryteria oceny podczas finału International PMU & Microblading Championship 2018.
• Sędziowie techniczni będą oceniać uczestników podczas pracy.

W ocenie sędziowie  będą  brać  pod uwagę:

1. Dobór kształtu poszczególnych elementów ( brwi,usta,) do twarzy modelki. 
2. Technikę makijażu.
3. Higienę i czystość pracy.
4. Dobór koloru do urody modelki.
5. Czystość cieniowania  lub czystość włosa.
6. Pozycjonowanie włosa lub równomierność cieniowania.
7. Ogólna poprawę wyglądu modelki.
8. Trudność pigmentacji na podstawie wyglądu modelki przed makijażem. 
9. Każdy uczestnik otrzyma losowo wybranie pytania, które sprawdza wiedzę teoretyczna na temat dziedziny 

PMU.

• Sędziowie techniczni czuwają również nad prawidłowym przebiegiem mistrzostw na sali.
• Sędziowie pomocniczy będą oceniać ostateczny wygląd modelki (nie maja wglądu do nazwisk uczestni-

ków oraz nie widza ich podczas pracy). Sędziowie pomocniczy dostaną również fotografie modelek przed 
makijażem.

W ocenie sędziowie  będą  brać  pod uwagę:

1. Dobór kształtu poszczególnych elementów (brwi,usta,) do twarzy modelki. 
2. Technikę makijażu.
3. Higienę i czystość pracy.
4. Dobór koloru do urody modelki.
5. Czystość cieniowania  lub czystość włosa.
6. Pozycjonowanie włosa lub równomierność cieniowania.
7. Ogólna poprawę wyglądu modelki.
8. Trudność pigmentacji na podstawie zdjęć modelek bez makijażu.

Uczestnicy mogą pracować na dowolnych urządzeniach oraz pigmentach, nie będzie to brane pod uwagę 
podczas  oceny  uczestników. Nad prawidłowa ocena sędziowska (sędziów technicznych oraz sędziów 
pomocniczych) berdzie czuwało 2 komisarz którzy  zostana rozlosowani  przed mistrzostwami pośród sędziów 
technicznych i pomocniczych. Oceniają oni również uczestników .Uczestników będzie oceniało łącznie 20 sędziów, 
5 sędziów technicznych, 13 sędziów  pomocniczych i 2 komisarzy. 

Na podstawie przesłanych materiałów wyłonione zostanie 10 finalistek z każdej kategorii (+2 rezerwowe).
O zakwalifikowaniu  się na mistrzostwa uczestnik zostanie powiadomiony mailowo lub telefonicznie do dnia 
15.01.2018 r.


