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IV POLSKIE MISTRZOSTWA MAKIJAśU NASTOLATEK 
WROCŁAW 2016 

 
Regulamin Uczestnictwa 

 
I Organizator 
 
Organizatorem konkursu jest Agencja Reklamowa Wigor, 53-660 Wrocław ul. Sokolnicza 34-38 
zarejestrowana w Urzędzie Miejskim Wrocław pod nr 106 579, NIP 898 134 45 64, reprezentowana 
przez Witolda Malinowskiego – dyrektora 
 
Osoba odpowiedzialna z ramienia Organizatora:  
Joanna Markowska (manager1@wigor-targi.com ; +48 71 359-62-77) 
 
II Patronat 
 
Polskie Mistrzostwa MakijaŜu Nastolatek odbywają się pod patronatem pomysłodawcy mistrzostw – 
Pani Jolanty Wagner, właścicielki i dyrektora artystycznego Europejskiej Akademii Estetyki Artystycznej                       
w Warszawie, wielokrotnej jurorki międzynarodowych i polskich mistrzostw makijaŜu, autorki 
podręcznika „Jak zostać wizaŜystą doskonałym,” producenta kosmetyków dla wizaŜystów. 
 
III Temat mistrzostw 
 
MAKIJAś NA STUDNIÓWKĘ – Wizerunek nastolatki w makijaŜu na Studniówkę z zastosowaniem 
makijaŜu MAKE-UP NO MAKE-UP. 
MakijaŜ lekki, młodzieńczy z wykorzystaniem barw światłocienia. Oczy w odcieniach szarych, 
grafitowych lub odcieniach brązu i beŜu. 
  
MakijaŜ odpowiedni do typu urody i kolorystyki modelki. Fryzura adekwatna do wieku. 
MakijaŜ musi być trwały, wykonany perfekcyjnie, z przeznaczeniem na Bal Studniówkowy.  
Ma podkreślać urodę i nie zatracać młodzieńczej indywidualności. 
Wiek modelki do 19 roku Ŝycia. 
 
IV Termin 
 
IV Polskie Mistrzostwa MakijaŜu Nastolatek odbędą się 24.04.2016 (niedziela) we Wrocławiu podczas 
V Targów Kosmetyczno-Fryzjerskich „Dni Urody i Spa”.  
 
V Uczestnicy 
 
W Mistrzostwach moŜe wziąć udział kaŜda pełnoletnia kobieta, zajmująca się zawodowo makijaŜem. 
Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla osób posiadających obywatelstwo polskie.  
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Uczestnik przyjeŜdŜa na Mistrzostwa do Wrocławia na własną odpowiedzialność  i na własny koszt, 
pokrywa koszty pobytu własne i modelki, a takŜe koszty materiałów uŜytych do makijaŜu i stylizacji 
modelki.  
 
VI Warunki uczestnictwa 
 
Osoby, chcące wziąć udział  w IV Polskich Mistrzostwach MakijaŜu Nastolatek, powinny do dnia 
06.04.2015 r. przesłać na adres Organizatora: 
1. Zgłoszenie uczestnictwa zawierające dane osobowe oraz zgodę na ich przetwarzanie oraz kopię 

dyplomu potwierdzającego wykształcenie w zawodzie wizaŜystki.  
2. Trzy zdjęcia modelki kolorowe  formatu A4 lub na CD, wykonane w  warunkach  studyjnych (bez 

retuszu). Zdjęcia powinny wyraźnie pokazywać kolory i jakość makijaŜu. 
- jedno zdjęcie modelki przed wykonaniem makijaŜu 
- jedno zdjęcie modelki po wykonaniu makijaŜu z zamkniętymi oczami 
- jedno zdjęcie modelki z makijaŜem en face 

3. Opis makijaŜu. 
 
Nadesłane materiały nie będą zwracane. Z chwilą nadesłania fotografie przechodzą na własność 
Organizatora. 
 
VII Kryteria oceny – eliminacje 
 
W ocenie komisja będzie brała pod uwagę : 
1. Modelowanie twarzy. 
2. MakijaŜ oka i rysunek brwi. 
3. MakijaŜ ust. 
4. Czystość fotograficzną. 
5. Fryzurę i wizerunek modelki. 

Na podstawie przesłanych materiałów wyłonione zostanie 5 finalistek, które staną do finału IV Polskich  
Mistrzostw MakijaŜu Nastolatek 24.04.2016 we Wrocławiu. 
Finalistki zostaną poinformowane o dopuszczeniu do finału najpóźniej w dniu 14.04.2016 r. 
 
VIII Kryteria  oceny  podczas  finału 
 
1. Podkład / modelowanie twarzy podkładami 
2. Brwi / oczy / modelowanie powieki 
3. Usta / konturowanie 
4. Technika i czystość pracy 
5. WraŜenie ogólne  

Czas wykonania całości makijaŜu – 40 minut. MakijaŜ permanentny u modelki wyklucza z udziału 
w konkursie. W czasie finału Organizator zapewnia: garderobę, krzesło do makijaŜu, stolik na przybory 
. 
IX Jury konkursu 
 
1. Jury konkursu powołuje patron imprezy – Pani Jolanta Wagner. 
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2. Jury konkursu ocenia, przyznaje nagrody i wyróŜnienia, a takŜe 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. śadne odwołania od decyzji 

Jury nie będą uwzględniane. 
5. Posiedzenie Jury odbędzie się po zakończeniu prezentacji makijaŜy. 

 
X Nagrody 
 
Ogłoszenie wyników i ceremonia wręczenia nagród odbędzie się 24.04.2016 r. na scenie głównej. 
 
I miejsce 
Szkolenie WizaŜysty w EAEA, nagrody rzeczowe sponsorowane o wartości 1000 zł, statuetka, dyplom.    
           
II miejsce 
Szkolenie WizaŜysty w EAEA, nagrody rzeczowe sponsorowane o wartości 500 zł, dyplom. 
 
III miejsce 
Nagrody rzeczowe sponsorowane o wartości 300 zł, dyplom. 
 
IV i V miejsce 
Nagrody rzeczowe sponsorowane o wartości 200 zł, dyplom.  
 
Nagrody nie podlegają zamianie na inne, ani zamianie na ekwiwalent pienięŜny. 
   
XI Przepisy końcowe 
 
1. Nadesłanie zgłoszenia udziału w Konkursie stanowi jednocześnie deklarację, Ŝe osoba 

nadsyłająca zdjęcie jest autorem koncepcji i wykonania sfotografowanych makijaŜy. 
2. Nadesłanie zgłoszenia udziału w Konkursie jest jednocześnie oświadczeniem, Ŝe autor wyjaśnił 

prawa osób portretowanych i osoby sportretowane wyraŜają zgodę na ich publikację dla celów 
promocyjnych Konkursu oraz, Ŝe 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 wyraŜa 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, uŜywania 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 najbliŜszej rodziny pracowników tych 
podmiotów.  
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6. Niniejszy Regulamin wchodzi w Ŝycie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego 
zakończenia. W sprawach nie określonych w niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy 
Kodeksu Cywilnego oraz innych przepisów powszechnie obowiązujących. 

 
OPIS PRZYGOTOWANIA MAKIJAśU 
 
MakijaŜ nastolatki powinien charakteryzować się lekkością i kreatywnością, powinien być radosny 
i delikatny, bez elementów wieczorowych. NaleŜy korzystać z barw światłocienia. Oczy modelować w 
odcieniach koloru szarego, grafitu lub brązu. Wykończenie beŜowe, kość słoniowa, jasny róŜ. Usta w 
zaleŜności od typu urody, delikatne w barwie. Nie stosować barw intensywnych, nasyconych. 
Wykluczamy moŜliwość stosowania elementów charakteryzacji. 
 
Podkład oparty na zasadzie wywołania sztucznego światłocienia (stworzenia wypukłości i głębi), czyli 
wykorzystania do korekty rysów twarzy kolorów jasnych i ciemnych, matowych i błyszczących. 
 
MakijaŜ naleŜy wykonać krok po kroku uwzględniając: 

1. kształt twarzy – modelowanie podkładami jasnym i ciemnym dąŜąc do idealnego kształtu czyli 
owalu. 

2. budowa oczu – naleŜy uwzględnić przy wykonywaniu makijaŜu budowę i osadzenie oczu. 
3. kształt ust – wielkość i kształt ust wpływa na dobór koloru, naleŜy to uwzględnić w makijaŜu. 

 
Kolory preferowane w wykonaniu makijaŜu oczu: jw – mat i połysk. 
Kreacja młodzieńcza, z uwzględnieniem powagi uroczystości. 
Fryzura odpowiednia dla wieku nastolatki. 
 


