
REGULAMIN OGÓLNOPOLSKICH MISTRZOSTW MAKIJAŻU – BIAŁYSTOK 2022

wersja 3 z dnia 03.03.2022r.

strona: www.mistrzostwamakijazupl

e-mail: biuro@makijazovvnia.pl

tel.: 786-223-352

§1. Postanowienia ogólne

1. Konkurs będzie prowadzony pod nazwą „Ogólnopolskie Mistrzostwa Makijażu 2022” (dalej zwane

„Konkursem”).

2. Warunki i reguły uczestnictwa zostały określone w przedmiotowym regulaminie (dalej zwanym

„Regulaminem”).

3. Organizatorem Ogólnopolskich Mistrzostw Makijażu w Białymstoku i fundatorem nagród jest

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe Adriana Marek, adres: ul. Warszawska 6 lok. 32, 15-063

Białystok (zwane dalej „Organizatorem”), NIP: 9512416406, REGON: 364914614, oraz Partnerzy.

4. Uczestnikiem Konkursu może zostać każda osoba pełnoletnia.

5. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.mistrzostwamakijazu.pl.

6. Konkurs składa się z IV etapów.

7. Ramy czasowe Konkursu:

a)  zgłoszenie do Etapu I (Eliminacje) należy złożyć do dnia 31.01.2022 roku.

b) Etap I trwa od do 31.01.2022;

c) ogłoszenie wyników Etapu I w dniu 05.02.2022;

d) Etap II  (Ćwierćfinał)  trwa od 05.02.2022 do 18.02.2022;

e) ogłoszenie wyników Etapu II w dniu 19.02.2022.

c)  zgłoszenia prac do Etapu III (Półfinału) należy złożyć do dnia 31.03.2022 roku.

d) ogłoszenie wyników Etapu III w dniu 30.04.2022.

e)  stawienie się uczestników Etapu IV (Finału) w dniu finału Mistrzostw w Białymstoku tj. 06.06.2022r.

f)  wyłonienie zwycięzców w dniu 06.06.2022 roku.

7. Organizator Konkursu powoła czteroosobowe Jury (dalej zwane „Jury”). Zadaniem Jury będzie:

a) ocena prac konkursowych zgodnie z przedstawionymi w Regulaminie kryteriami,

b) sprawdzenie zgodności prac konkursowych z wymaganiami określonymi w niniejszym

Regulaminie,

c)  wyłonienie uczestników kwalifikujących się do kolejnych etapów Konkursu oraz zwycięzców.

8. O składzie Jury Organizator poinformuje za pośrednictwem strony internetowej Konkursu.

9. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie

Konkursu.

§2. Zasady i ogólne warunki uczestnictwa w Konkursie

1. Aby wziąć udział w Etapie I Konkursu należy w terminie od 19.12.2021 do 31.01.2022 roku złożyć
pracę konkursową zgodnie z wytycznymi określonymi w §3 Regulaminu.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy i niedopatrzenia Uczestnika.

3. O dacie zapłaty wpisowego decyduje potwierdzona data płatności.
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4. Brak któregokolwiek z elementów zgłoszenia lub niedotrzymanie terminów, o których mowa w

Regulaminie, wyklucza osobę z możliwości wzięcia udziału w eliminacjach oraz Mistrzostwach.

Ewentualna, dokonana z opóźnieniem wpłata zostanie zwrócona Uczestnikowi.

5. O pozytywnym przyjęciu osoby ubiegającej się o status Uczestnika oraz zakwalifikowaniu danego

Uczestnika do następnych etapów Konkursu, Organizator poinformuje zainteresowanego. Warunkiem

uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie trzech następujących wymogów:

● Zgłoszenie zawierające dane osobowe tj.: imię, nazwisko, nr telefonu, adres

korespondencyjny, profile social media: Instagram oraz Facebook;

● Zdjęcia (dokładny wymóg dotyczący przesłanych zdjęć jest opisany w par. 3);

● Wpłata wpisowego za pomocą panelu Uczestnika (w zależności od wymagań danego etapu).

Informacja ta zostanie podana na indywidualnym koncie każdego Uczestnika oraz przesłana

na wskazany adres e-mail podany przez Uczestnika przy rejestracji. Lista finalistów Konkursu

zostanie również podana na stronie Mistrzostw.

9. Wytyczne dotyczące poszczególnych etapów Konkursu zostały określone w §3 Regulaminu.

10. Finał odbędzie się w formie transmisji LIVE. Uczestnicy zakwalifikowani do Etapu IV Konkursu

(Finału) są zobowiązani do stawienia się w Centrum Szkoleniowym Warszawska 14 znajdującej się
przy ul. Warszawskiej 14 w Białymstoku w dniu Finału.

11. Finał składa się z dwóch odrębnych konkurencji, opisanych w § 3.3 Regulaminu.

12. W trakcie trwania Finału Mistrzostw każda z osób będąca publicznością ma możliwość oddania

jednego głosu na danego Uczestnika w drodze głosowania on-line poprzez platformę streamingową.

13. W momencie gdy Uczestnik nie będzie mógł uczestniczyć w kolejnych etapach Konkursu, jest

zobowiązany do poinformowania Organizatora o rezygnacji z uczestnictwa.

14. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Konkursie, Organizator podejmie decyzję o

zakwalifikowaniu innego uczestnika do danego etapu lub braku jego kwalifikacji.

15. Prace konkursowe, publikowane przed zakończeniem danego etapu Konkursu, nie będą
zakwalifikowane.

16. Uczestnicy biorący udział w Konkursie w Etapach I-IV, muszą zapewnić sobie wszystkie niezbędne

akcesoria i kosmetyki, niezbędne do wykonania zadania.

17. Podczas finału organizator zapewnia stanowiska do makijażu, składające się z drewnianych blatów

o wymiarach 120x40 cm każdy oraz luster do wizażu z ledowymi punktowymi lampami, a także

krzesła  charakteryzatorskie.

18. Uczestnik biorący udział w konkursie oświadcza, iż ma świadomośc, że ocena konkursu może nie

być w 100 % satysfakcjonująca i godzi się z werdyktem oraz oceną pracy przez jury.

§3. Wytyczne dotyczące prac konkursowych i kryteria ocen

1. Etap I - Eliminacje

1.1 Przed przystąpieniem do zawodów Uczestnicy są zobowiązani do:

- Wykonania makijażu w stylistyce „Smokey eye” o dowolnej kolorystyce;

- Zgłoszenie powinno być wykonane w formie 5-ciu zdjęć:

a) Zdjęcie nr 1 - powinno zawierać i przedstawiać: twarz modelki – portret, przed wykonaniem

makijażu;

b) Zdjęcie nr 2 -  powinno zawierać i przedstawiać: twarz modelki – portret, po wykonaniu przez

Uczestnika na modelce makijażu;

c) Zdjęcie nr 3 - powinno zawierać i przedstawiać: twarz modelki z prawej strony – portret, po

wykonaniu przez Uczestnika na modelce makijażu;



d) Zdjęcie nr 4 -  powinno zawierać i przedstawiać: twarz modelki z lewej strony – portret, po

wykonaniu przez Uczestnika na modelce makijażu;

e) Zdjęcie nr 5 - powinno zawierać i przedstawiać pełną stylizację sylwetki (od pasa/łokcia w górę)

Modelki.

- Format zdjęć powinien być jednolity i wynosić za każdym razem 10 cm x 15 cm w pionie, o

wysokiej objętości zdjęcia, do max 4 MB; zdjęcia nie mogą zostać poddane obróbce graficznej;

-  Uiszczenia przelewem opłaty wpisowej w wysokości 149 złotych brutto do dnia 31.01.2022 roku.

Opłata wpisowa powinna być uiszczona za pośrednictwem strony internetowej

www.mistrzostwamakijazu.pl;

- Wysłania zgłoszenia do dnia 31.01.2022 roku, za pośrednictwem strony internetowej:

www.mistrzostwamakijazu.pl.

1.2 Kryteria oceny prac Uczestników Konkursu:

Oceny zgłoszeń Uczestników dokona Jury, zgodnie z poniższymi kryteriami:

a) wrażenie ogólne (9 pkt)

● autorska interpretacja tematu (zgodność z tematem)

● makijaż brwi (prawidłowe ukształtowanie i rysunek brwi odpowiedni do kształtu
twarzy i urody modelki)

● makijaż brwi (odcień)

● ocena dobranego stylu fryzury do kreacji makijażu

● ocena dobranego stylu biżuterii do kreacji makijażu

● makijaż dekoltu

● podkreślenie naturalnej urody modelki

● zakrycie niedoskonałości urody modelki (dysproporcje twarzy, problemy skórne itp. )

● ogólna jakość wykonanego makijażu

b)  makijaż oka (5 pkt)

● blendowanie cieni

● łączenie cieni

● dobór kolorów

● wyrysowanie kształtu oka

● dobór odpowiedniej długości rzęs do makijażu, lub jego brak (nie ma konieczności

doklejania kępek rzęs, ważne żeby ich długość oraz zagęszczenie pasowały do całego

makijażu)

c)  makijaż twarzy (6 pkt)

● konturowanie

● rozświetlenie cery

● dobór odpowiedniego koloru podkładu do cery modelki

● aplikacja produktów (ogólny wygląd wszystkich kosmetyków do makijażu twarzy oraz

ich połączenie ze sobą)



● makijaż ust (dobór rodzaju produktów)

● makijaż ust (dobór kolorów do całego makijażu)

- Jury może przyznać punkty w pełnej wysokości, np.: 0 pkt lub 1 pkt; nie jest możliwe przydzielenie

np. 0,5 pkt;

- Do kolejnego etapu przechodzi 100 Uczestników wybranych przez Jury (maksymalnie do zdobycia 80

pkt; 20 pkt od każdego z jurorów).

1.3 Kryteria dotyczące modelek:

-  Wyboru modelki dokonuje Uczestnik Konkursu z uwzględnieniem poniższych wymagań:

● brak makijażu permanentnego

● sztucznych rzęs

- Wszelkie niedoskonałości dotyczące skóry lub twarzy modelek powinny być zniwelowane

odpowiednim makijażem.

2. Etap II

- Podczas Etapu II, prace konkursowe zgłoszone w Etapie I zostaną poddane ocenie widzów. Widzowie

będą mogli oddać głos po weryfikacji tożsamości. Weryfikacja tożsamości odbędzie się za

pośrednictwem konta Facebook.

- Organizator ogłosi wyniki głosowania do dnia 19.02.2022;

- Do Etapu III (Półfinału) kwalifikuje się 30 Uczestników z największą liczbą głosów widzów;

- Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji wybranych prac. Jury Konkursu jest uprawnione do

przyznania 3 tak zwanych „Dzikich kart”. Dziką kartę otrzymają Uczestnicy które nie uzyskali

wystarczającej liczby głosów ale w ocenie jury, odznaczają się odpowiednimi umiejętnościami do

zakwalifikowania się do następnego etapu Konkursu.

3. Etap III (Półfinał)

3.1 Uczestnicy przystępujący do Półfinału są zobowiązani do:

- Wykonania makijażu w stylistyce „Foxy Eyes” o dowolnej kolorystyce.

- za temat makijażu “Foxy Eyes” rozumie się indywidualną interpretację tematu przez danego

uczestnika

- zakazuje się użycia taśm liftingujących przy tworzeniu makijażu

- Zgłoszenie powinno być wykonane w formie 5-ciu zdjęć(według wzoru poniżej):

a)    Zdjęcie nr 1 - powinno zawierać i przedstawiać: twarz modelki – portret, przed wykonaniem

makijażu;

b)   Zdjęcie nr 2 -  powinno zawierać i przedstawiać: twarz modelki – portret, po wykonaniu przez

Uczestnika na modelce makijażu;

c)    Zdjęcie nr 3 - powinno zawierać i przedstawiać: twarz modelki z prawej strony – portret, po

wykonaniu przez Uczestnika na modelce makijażu (na zamkniętym oku);

d)    Zdjęcie nr 4 -  powinno zawierać i przedstawiać: twarz modelki z lewej strony – portret, po

wykonaniu przez Uczestnika na modelce makijażu(na zamkniętym oku);

e) Zdjęcie nr 5 - powinno zawierać i przedstawiać pełną stylizację sylwetki (od pasa/łokcia w górę)

Modelki, całą postać.



- Format zdjęć powinien być jednolity  i w proporcji 2:3 (format pionowy);

- Wysłania zgłoszenia do dnia 31.03.2022 roku, za pośrednictwem strony internetowej:

www.mistrzostwamakijazu.pl.

3.2 Kryteria oceny prac Uczestników Konkursu:

- Ocenę zgłoszeń dokona Jury, zgodnie z poniższymi kryteriami:

a) wrażenie ogólne (9 pkt)

● autorska interpretacja tematu (zgodność z tematem)

● makijaż brwi (prawidłowe ukształtowanie i rysunek brwi odpowiedni do kształtu
twarzy i urody modelki)

● makijaż brwi (odcień)

● ocena dobranego stylu fryzury do kreacji makijażu

● ocena dobranego stylu biżuterii do kreacji makijażu

● makijaż dekoltu

● podkreślenie naturalnej urody modelki

● zakrycie niedoskonałości urody modelki (dysproporcje twarzy, problemy skórne itp. )

● ogólna jakość wykonanego makijażu

b)  makijaż oka (5 pkt)

● blendowanie cieni

● łączenie cieni

● dobór kolorów

● wyrysowanie kształtu oka

● dobór odpowiedniej długości rzęs do makijażu, lub jego brak (nie ma konieczności

doklejania kępek rzęs, ważne żeby ich długość pasowała do całego makijażu)

c)  makijaż twarzy (6 pkt)

● konturowanie

● rozświetlenie cery

● dobór odpowiedniego koloru podkładu do cery modelki

● aplikacja produktów (ogólny wygląd wszystkich kosmetyków do makijażu twarzy oraz

ich połączenie ze sobą)

● makijaż ust (dobór rodzaju produktów)

● makijaż ust (dobór kolorów do całego makijażu)



- Jury może przyznać punkty w pełnej wysokości, np.: 0 pkt lub 1 pkt; nie jest możliwe przydzielenie

np. 0,5 pkt;

- Do kolejnego etapu przechodzi 5 Uczestników wybranych przez Jury (maksymalnie do zdobycia 80

pkt; 20 pkt od każdego z jurorów).

3.3 Kryteria dotyczące modelek:

- Wyboru modelki dokonuje Uczestnik Konkursu z uwzględnieniem poniższych wymagań:

● brak makijażu permanentnego

● sztucznych rzęs

- Wszelkie niedoskonałości dotyczące skóry lub twarzy modelek powinny być zniwelowane

odpowiednim makijażem.

4. Etap IV (Finał)

4.1 Uczestnicy zakwalifikowani do etapu finałowego będą brali udział w dwóch następujących

konkurencjach.

4.2 Konkurencja I

- Uczestnicy etapu finałowego będą zobowiązani do wykonania makijażu w jednej z następujących

stylistyk:

● makijaż ślubny;

● makijaż wieczorowy;

● makijaż biznesowy;

● francuski;

● artystyczny;

● upiększający;

- Stylistyka makijażu zostanie wybrana przez widzów w wyniku głosowania za pośrednictwem

narzędzia udostępnionego przez portal streamingowy;

- Czas na wykonanie zadania wynosi 2 godziny, w tym Uczestnik ma:

● 1,5 godziny na wykonanie makijażu;

● 30 minut na przygotowanie włosów i strojów dla modelki.

Kryteria ocen dla Konkurencji I:

- wrażenie ogólne (9 pkt)

● autorska interpretacja tematu(zgodność z tematem)

● makijaż brwi (prawidłowe ukształtowanie i rysunek brwi odpowiedni do kształtu
twarzy i urody modelki)

● makijaż brwi (odcień)

● ocena dobranego stylu fryzury do kreacji makijażu

● ocena dobranego stylu biżuterii do kreacji makijażu

● makijaż dekoltu

● podkreślenie naturalnej urody modelki

● zakrycie niedoskonałości urody modelki (dysproporcje twarzy, problemy skórne itp. )

● ogólna jakość wykonanego makijażu



- makijaż oka (5 pkt)

● blendowanie cieni

● łączenie cieni

● dobór kolorów

● wyrysowanie kształtu oka

● dobór odpowiedniej długości rzęs do makijażu, lub jego brak (nie ma konieczności

doklejania kępek rzęs, ważne żeby ich długość pasowała do całego makijażu)

- makijaż twarzy (6 pkt)

● konturowanie

● rozświetlenie cery

● dobór odpowiedniego koloru podkładu do cery modelki

● aplikacja produktów (ogólny wygląd wszystkich kosmetyków do makijażu twarzy oraz

ich połączenie ze sobą)

● makijaż ust (dobór rodzaju produktów)

● makijaż ust (dobór kolorów do całego makijażu)

- praca bieżąca (5 pkt)

● ergonomia stanowiska (wykorzystanie dostępnej przestrzeni)

● higiena pracy

● podejście do modelki (rozmowa, atmosfera)

● utrzymanie porządku na stanowisku pracy

● praca pod presją czasu

Przyznawanie punktacji: Jury przyznaje punkty w pełnej wysokości, np.: 0 pkt lub 1 pkt; nie jest

możliwe przydzielenie np. 0,5 pkt.

Łącznie do uzyskania 100 pkt., po 25 pkt od każdego jurora.

4.3 Konkurencja II

- Uczestnicy etapu finałowego będą zobowiązani do wykonania makijażu w jednej z następujących

stylistyk:

● makijaż ślubny;

● makijaż wieczorowy;

● makijaż biznesowy;

● francuski;

● artystyczny;

● upiększający;

- Stylistyka makijażu zostanie wybrana przez Jury.

- Tematyka stylistyczna Konkurencji II nie może się powielać ze stylistyką wybraną w Konkurencji

poprzedniej.

- Czas na wykonanie zadania wynosi 2 godziny, w tym Uczestnik ma:

• 1,5 godziny na wykonanie makijażu;



• 30 minut na przygotowanie włosów i strojów dla modelki.

Kryteria ocen dla Konkurencji II:

- wrażenie ogólne (9 pkt)

● autorska interpretacja tematu (zgodność z tematem)

● makijaż brwi (prawidłowe ukształtowanie i rysunek brwi odpowiedni do kształtu twarzy i

urody

modelki)

● makijaż brwi (odcień)

● ocena dobranego stylu fryzury do kreacji makijażu

● ocena dobranego stylu biżuterii do kreacji makijażu

● makijaż dekoltu

● podkreślenie naturalnej urody modelki

● zakrycie niedoskonałości urody modelki (dysproporcje twarzy, problemy skórne itp. )

● ogólna jakość wykonanego makijażu

- makijaż oka (5 pkt)

● blendowanie cieni

● łączenie cieni

● dobór kolorów

● wyrysowanie kształtu oka

● dobór odpowiedniej długości rzęs do makijażu, lub jego brak (nie ma konieczności doklejania

kępek rzęs, ważne żeby ich długość pasowała do całego makijażu)

- makijaż twarzy (6 pkt)

● konturowanie

● rozświetlenie cery

● dobór odpowiedniego koloru podkładu do cery modelki

● aplikacja produktów (ogólny wygląd wszystkich kosmetyków do makijażu twarzy oraz ich

połączenie ze sobą)

● makijaż ust (dobór rodzaju produktów)

● makijaż ust (dobór kolorów do całego makijażu)

- praca bieżąca (5 pkt)

● ergonomia stanowiska (wykorzystanie dostępnej przestrzeni)

● higiena pracy

● podejście do modelki (rozmowa, atmosfera)

● utrzymanie porządku na stanowisku pracy

● praca pod presją czasu

Przyznawanie punktacji: Jury przyznaje punkty w pełnej wysokości, np.: 0 pkt lub 1 pkt; nie jest

możliwe przydzielenie np. 0,5 pkt.

Łącznie do uzyskania 100 pkt., po 25 pkt. od każdego jurora.



§4. Nagrody i zasady przyznawania nagród

1. Organizator dla Uczestników Konkurencji I w Finale Konkursu, którzy uzyskają największą liczbą
punktów przewidział następujące nagrody:

● I miejsce – 5.000 brutto zł + prezenty od sponsorów;

● II miejsce – 2.500 zł brutto + prezenty od sponsorów;

● III miejsce – 1.000 zł brutto + prezenty od sponsorów;

2. Organizator dla Uczestników Konkurencji II w Finale Konkursu, którzy uzyskają największą liczbą
punktów przewidział następujące nagrody:

● I miejsce – 5.000 zł brutto + prezenty od sponsorów,

● II miejsce – 2.500 zł brutto + prezenty od sponsorów,

● III miejsce – 1.000 zł brutto + prezenty od sponsorów,

3. Uczestnicy z największą liczbą punktów uzyskanych w trakcie czterech konkurencji ocenianych

przez jurorów (łącznie 360 możliwych punktów) otrzymują nagrody:

● Puchar Mistrza Polski, Vice Mistrza Polski oraz II-go Vice Mistrza Polski;

● Nagroda dla Mistrza Polski: Uczestnictwo w dwóch wybranych szkoleniach stacjonarnych

(pokaz + praktyka)  w Akademii Makijażovvni październik / listopad 2022r.

4. Dla Uczestnika Finału z największą liczbą głosów przyznanych przez publiczność, w trakcie finału
online Mistrzostw, Organizator przewiduje nagrodę w postaci:

● 2 pokazów on-line Akademii Makijażovvni październik / listopad 2022r. podczas wydarzenia

organizowanego przez Organizatora Konkursu.

§6.Zwroty oraz reklamacje

1. Zwrot wpłaty wpisowej nie należy się w przypadku pracy ocenionej oraz przetworzonej

organizatora.

2. Organizator nie odpowiada za niespełnienie oczekiwań uczestnika co do oceny, co jest

równoznaczne z tym, że w przypadku w którym nie jest ona satysfakcjonująca dla uczestnika,

organizator nie ponosi za to odpowiedzialności.

3. Reklamacje co do konkursu można zgłaszać za pomocą mailową na adres

biuro@makijazovvnia.pl. Organizator odpowie na reklamację w ciągu 24 dni roboczych.

4. W przypadku objawiania przez uczestnika zachowań agresywnych, przejawiających hejt oraz

wyśmiewających organizatora oraz jury - zostaje on zdyskwalifikowany oraz nie będzie on

miał możliwości w przyszłości uczestniczyć w konkursie organizowanym przez Organizatora.

5. Dyskwalifikacja nie jest jednoznaczna ze zwrotem za udział w konkursie.

§5. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Przedsiębiorstwo Handlowo -

Usługowe Adriana Marek, adres: ul. Warszawska 6 lok. 32 15-063 Białystok,

NIP: 9512416406, REGON:364914614.

2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w następujących celach, na określonych poniżej
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podstawach prawnych:

a) na podstawie art. 6 ust. 1 b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE

(dalej: „RODO”), jako informacje niezbędne do wykonania umowy, w związku z akceptacją
Regulaminu Konkursu przez Uczestnika;

b) na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO w związku z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r.

o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395) w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na

Administratorze polegających na prawidłowym prowadzeniu rozliczeń podatkowych i prawidłowym

prowadzeniu ksiąg rachunkowych;

c) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów

realizowanych przez Administratora, tj. prowadzenia ewentualnych postępowań reklamacyjnych,

polegających na przyjmowaniu i rozpatrywaniu reklamacji dotyczących Konkursu, wysyłaniu

odpowiedzi na reklamacje; dane osobowe w tym celu są przetwarzane do czasu zakończenia

postępowania reklamacyjnego;

d) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów

realizowanych przez Administratora, tj. dochodzenia roszczeń - w celu realizacji wszelkich działań
przed procesowych, procesowych oraz egzekucyjnych, zmierzających do zaspokojenia roszczeń lub

obrony Administratora przed roszczeniami; dane osobowe w tym są przetwarzane do upływu okresu

przedawnienia roszczeń.

3. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych i realizacji uprawnień, o których mowa

poniżej należy kontaktować się z Organizatorem Konkursu.

4. Dane osobowe niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie, obejmują: imię i nazwisko, adres e-mail,

numer telefonu, rok urodzenia, adres korespondencyjny.

5. Dane będą przekazane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora. Dane osobowe

osób nagrodzonych mogą zostać przekazane firmie kurierskiej lub operatorowi pocztowemu w celu

wysyłki Nagrody.

6. Administrator może udostępniać dane osobowe również innym podmiotom, świadczącym na jego

rzecz usługi wymagające przetwarzania danych, w tym usługi księgowe, usługi prawne, usługi IT oraz

usługi wspierające działania marketingowe, przy czym podmioty świadczące ww. usługi przetwarzają
dane na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami

Administratora.

7. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji

międzynarodowej.

8. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu oraz

przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji

danych wynikającego z przepisów prawa.

9. Okres przetwarzania danych osobowych Uczestników, którzy nie wygrali nagrody zakończy się z

upływem trzech miesięcy od końca okresu trwania Konkursu.

10. Okres przetwarzania danych osobowych Uczestników, którzy wygrali Nagrodę w Konkursie

zakończy się z upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończył się okres

trwania Konkursu (w związku z obowiązkiem przechowywania dokumentacji podatkowej).

11. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

12. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych

Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.



13. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji

wskazanych celów.

§6. Prawa autorskie

1. Uczestnik zgłaszając się do Konkursu oświadcza, że posiada zgodę modelki na wykorzystanie

wizerunku modelki.

2. Uczestnik nieodpłatnie przenosi na rzecz Organizatora Konkursu całość swoich autorskich praw

majątkowych do zgłoszonych prac konkursowych na wskazanych poniżej polach eksploatacji:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania prac konkursowych - wytwarzanie określoną techniką
egzemplarzy prac konkursowych (w całości lub we fragmentach), w tym w szczególności techniką
drukarską, reprograficzną, zapisu cyfrowego, w celu umieszczenia w dowolnych publikacjach;

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do

obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy, na których utrwalono prace konkursowe;

c) w zakresie rozpowszechniania prac konkursowych, w tym:

- prezentowanie prac w postaci materiału graficznego, plansz, zdjęć w publikacjach realizowanych

przez Organizatorów;

- publiczne wystawienie, wyświetlenie, publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć
do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

- publikowanie prac konkursowych na stronach internetowych Organizatorów;

- zapisywanie prac konkursowych w postaci zapisu cyfrowego na komputerach w celu późniejszego

ich wykorzystania przez Organizatorów, zamieszczenie i prezentacja prac konkursowych wraz z nazwą
autora na stronie serwisu Facebook/Instagram.

3. Uczestnik w momencie zgłoszenia się do Konkursu udziela Organizatorowi zgody na:

a) wykorzystanie wizerunku w trakcie płatnej transmisji LIVE;

b) publikację imienia, nazwiska oraz wizerunku Uczestnika na stronach internetowych Konkursu i w

mediach społecznościowych.

c) publikacje prac konkursowych Uczestnika na stronie internetowej Konkursu oraz w mediach

społecznościowych.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez autora

pracy zgłoszonej do Konkursu.

5. Wizerunek Uczestnika biorącego udział w Finale oraz jego praca konkursowa zostaną opublikowane

w odpłatnej transmisji LIVE z Finału Mistrzostw.

§7. Postanowienia Końcowe

1. Wszelkie informacje o Konkursie można uzyskać e-mailem pod adresem biuro@makijazovvnia.pl.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.

3. Ewentualne spory pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem Konkursu zostaną rozstrzygnięte

polubownie.
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