Regulamin 9. Otwartych Mistrzostw Wizażu i Stylizacji
22. Targi Kosmetyczne i Fryzjerskie URODA
I. Postanowienia Ogólne
1. Przepisy niniejszego Regulaminu (zwanego dalej Regulaminem) obowiązują
Uczestników Otwartych Mistrzostw Wizażu i Stylizacji (zwanych dalej
Mistrzostwami), organizowanych przez Międzynarodowe Targi Gdańskie SA
(MTG SA) w ramach Targów Kosmetycznych i Fryzjerskich URODA 2019,
zwanych dalej Targami. Integralnymi częściami Regulaminu są:
a.
Zgłoszenie Uczestnictwa w Mistrzostwach.
b.
Oświadczenie Uczestnika o wyrażeniu zgody na rejestrację
i wykorzystywanie jego pracy oraz wizerunku przez MTG SA,
c.
Oświadczenie modela/modelki o wyrażeniu zgody na wykorzystywanie
jego/jej wizerunku przez MTG SA.
2. Mistrzostwa odbędą się w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym
AMBEREXPO w terminie 05.10.2019 r. Partnerem Mistrzostw jest „BEAUTYART” Szkoła Wizażu Beaty Małachowskiej.
3. Konkurs jest konkursem z dziedziny sztuki wizażu (tj. makijażu
artystycznego) oraz sztuki stylizacji, tj. kreowania całego wizerunku, w tym
doboru i wykonania fryzury oraz pełnej stylizacji ubioru. Celem konkursu jest
prezentacja oraz rozwijanie i zachęcanie do rozwijania kreatywności, uzdolnień
oraz umiejętności z dziedziny sztuki wizażu i stylizacji, a ponadto promowanie i
popularyzowanie tych dziedzin sztuki, a poprzez to także uatrakcyjnienie
programu targów.
4. TEMAT MISTRZOSTW / ZADANIE – KARNAWAŁ W RIO
Makijaż karnawałowy inspirowany kultowym Festiwalem Samby w Rio de
Janeiro. Koloryt, połysk, uśmiechnięte tancerki, muzyka i taniec dobiegające z
każdego zakątka Brazylii. Inspiracja gorącym klimatem karnawału i
specyficznym mocnym makijażem tancerek.
Zadaniem uczestników będzie przygotowanie modelki (makijaż, fryzura,
garderoba) do stylizacji na paradę szkół samby. Praca powinna nawiązywać do
makijaży i kreacji obserwowanych podczas tego festiwalu. Modelka może
prezentować latynoską urodę (choć nie jest to obowiązkowe), praca nie musi
być wierną kopią karnawałowych stylizacji może być inspiracją lub tęsknotą za
karnawałowym klimatem.
Makijaż musi być wykonany perfekcyjnie, czysto i współgrać z urodą modelki

oraz z zadanym tematem.
II. Warunki Uczestnictwa
1.
Uczestnicy – Mistrzostwa są otwarte dla wszystkich, bez kategorii
wiekowej i bez wymogu wykształcenia w kierunku kosmetycznym.
2.
Udział w Mistrzostwach jest bezpłatny, przy czym udział przygotowanie i wykonanie prac odbywa się na koszt i ryzyko Uczestnika
(materiały, modelka, dojazd, zakwaterownie, inne).
3.
Oryginał Zgłoszenia Uczestnictwa wraz z 4 zdjęciami modelki
i oświadczeniami, o których mowa w pkt. I, ust. 1 lit. b i c, należy
przesłać do Międzynarodowych Targów Gdańskich SA, ul. Żaglowa 11,
80-560 Gdańsk w terminie do 18 września 2019 r. oraz elektronicznie na
adres e-mail: dorota.solochewicz@mtgsa.com.pl z dopiskiem
MISTRZOSTWA .
4.
ZDJĘCIA - kolor, format A 4, wykonane w warunkach studyjnych (bez
retuszu). Zdjęcia powinny wyraźnie pokazywać kolory i jakość makijażu
oraz projekt lub ogólny zarys stylizacji. Rodzaje 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 SA zastrzegają sobie prawo odwołania Mistrzostw i nieprzyjęcia
zgłoszenia bez podania przyczyn. Warunkiem koniecznym do odbycia się
Mistrzostw jest zakwalifikowanie przez Jury do finału min. 5 uczestników.
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 Mistrzostw
1. Na podstawie przesłanych prac /zdjęć Jury wyłoni grupę finalistów.
2. Jury Mistrzostw powoływane jest przez Partnera Mistrzostw – sieć
Szkół Wizażu „BEAUTY-ART” Pani Beaty Małachowskiej. Jury
ocenia, przyznaje nagrody i wyróżnienia, a także interpretuje
regulamin. Finalista z własnej woli poddaje się ocenie i krytyce
członków Jury. Ocena i interpretacja Jury jest ostateczna i nie
podlega odwołaniu. Żadne odwołania od decyzji Jury nie będą
uwzględniane. Posiedzenie Jury odbędzie się po zakończeniu
prezentacji 05.10.2019 r.

Kryteria oceny - przy ocenie prac Jury weźmie pod uwagę:
autorską interpretację tematu, wartości stylistyczne, artystyczne,
pomysł, inspirację, zgodność z tematem, stworzenie całościowego
wizerunku (wygląd, ubiór, makijaż), stopień metamorfozy modelki.
4. Podczas przygotowywania całości pracy - stylizacji oraz makijażu
wykluczona jest obecność osób trzecich (w tym fryzjera).
5. Czas pracy – przygotowanie całości stylizacji z wyjątkiem
makijażu do 120 minut (kostium, fryzura). Czas na wykonanie
makijażu twarzy na scenie 60 minut. Na twarzy modelki przed
rozpoczęciem wykonania makijażu może być nałożony jedynie
krem nawilżający.
6. Technika pracy - wysoko będzie oceniana łatwość i pewność
w wykonywaniu makijażu, prawidłowe „obejście” przy modelce,
czystość i higieniczny sposób pracy, prawidłowe korzystanie
z kosmetyków.
7. Makijaż
a. Podkład, róż - nakładanie podkładu, modelowanie, rozjaśnianie,
nakładanie różu, prawidłowe pudrowanie, róż powinien być
rozłożony harmonijnie, zgodnie z wizją tematu/ wykorzystaną
inspiracją i technicznie prawidłowo rozpracowany. Modelowanie
powinno odpowiadać kształtowi twarzy lub rodzaju stylizacji. Mogą
być użyte rozświetlacze i nabłyszczacze.
b. Oczy, brwi - dopuszczalne jest używanie cieni perłowych,
błyszczących, matowych. Oczy powinny być opracowane
technicznie czysto, cienie muszą być rozłożone harmonijnie. Na
scenie w trakcie trwania konkursu można doklejać modelce
sztuczne rzęsy w paskach lub kępkach. Kolory i intensywność
użytych cieni muszą odpowiadać kolorom i budowie oka. Brwi
obowiązkowo modelowane odpowiednio do kształtu twarzy,
rodzaju stylizacji - charakteru modelki, wykorzystanej inspiracji odzwierciedlenia tematu.
c. Usta - zwrócić uwagę na dokładne i czyste konturowanie. Kolor
pomadki powinien harmonizować z całością makijażu, typem
modelki lub stylizacji.
d. Modelka nie może mieć permanentnego makijażu ani
przedłużanych/zagęszczanych trawle rzęs.
IV. Nagrody fundowane i wręczane przez MTG SA
I MIEJSCE - statuetka, dyplom
II – III MIEJSCE – dyplom
Dla wszystkich uczestników dyplomy.
1.
Nagrody fundowane i wręczane przez Sponsora/ów
I – III MIEJSCE - nagrody rzeczowe w postaci kompletu
kosmetyków oraz/lub kursów i szkoleń.
2.
Nagrody, na mocy art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT, są zwolnione z
opodatkowania podatkiem dochodowym.
3. Ogłoszenie wyników konkursu i ceremonia wręczenia nagród
odbędzie się 05.10.2019 r. po zakończeniu pracy Jury.
4. Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 lipca 1992 r.
o grach i zakładach wzajemnych (Dz.U. z 2004 r. nr 4, poz.27
z późn. zm.).
3.
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