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Mistrzostwa Polski
Kosmetyczek i Kosmetologów

Podczas III Targów Kosmetyczno-Fryzjerskich DNI URODY I SPA

REGULAMIN I MISTRZOSTW POLSKI
KOSMETYCZEK I KOSMETOLOGÓW
WROCŁAW 2014
I INFORMACJE OGÓLNE
Konkurs będzie przeprowadzony w trakcie III Targów Kosmetyczno-Fryzjerskich DNI URODY I SPA w
Hali Stulecia we Wrocławiu. Konkurs odbędzie się w dniu 13 kwietnia 2014 roku, rozpoczęcie o godz.
10.00 (rejestracja uczestników). Dokładne godziny poszczególnych punktów programu Konkursu
zostaną przekazane uczestnikom na 7 dni przed rozpoczęciem Konkursu.
II ORGANIZATORZY
Organizatorami I Polskich Mistrzostw Kosmetyczek i Kosmetologów są firmy: ETRE BELLE
POLSKA Iwona Wójcik – pomysłodawca Mistrzostw oraz Agencja Reklamowa Wigor – organizator
Targów.
III WARUNKI UCZESTNICTWA
1.W Mistrzostwach może wziąć udział osoba pełnoletnia, wykwalifikowana, czynna zawodowo,
zajmująca się kosmetyką pielęgnacyjną (kosmetyczka, kosmetolog).
2. Uczestnicy konkursu będą mieli do dyspozycji pełen wachlarz kosmetyki białej do pielęgnacji
twarzy i kosmetyków kolorowych marki Etre Belle (uczestnicy mistrzostw będą mieli dostęp do
opisów wszystkich produktów), sprzęty kosmetyczne i wszystko, co niezbędne do wykonania
zabiegu pielęgnacyjnego.
3.Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla osób posiadających obywatelstwo polskie.
4.Organizator Mistrzostw zapewnia:
- produkty oraz sprzęty niezbędne do wykonania zabiegu
- środki do dezynfekcji oraz materiały jednorazowego użycia

 - fotel kosmetyczny i krzesło
- okrycie wierzchnie do przykrycia klientki
5.Wstępne kwalifikacje uczestniczek do konkursu na podstawie:
opisu swojej osoby ze zdjęciem, opis miejsca pracy i doświadczenia w zawodzie
nadesłanych filmików z przeprowadzonego wybranego zabiegu pielęgnacyjnego twarzy
i wykonaniem makijażu naturalnego po zabiegu. Materiał filmowy nie może trwać
dłużej niż 20 minut. Opcjonalnie na podstawie zdjęć pokazujących miejsce pracy,
wykonywany zabieg, efekt przed i po, zdjęcia kandydata i gabinetu kosmetycznego.
Termin nadesłania zgłoszenia oraz filmu/zdjęć do 25.03.2014 r.
Nadesłane materiały nie będą zwracane. Z chwilą nadesłania filmy i fotografie przechodzą na
własność Organizatora.
- wypełnienia formularza zgłoszeniowego, który będzie jednocześnie akceptacją warunków i
Regulaminu Mistrzostw. ( formularz zgłoszeniowy można pobrać ze stron www.wigor-targi.com
oraz www.etrebelle.pl )
- kopia dokumentu potwierdzającego wykonywanie zawodu (kosmetyczka/kosmetolog)
- kopie uiszczenia bezzwrotnej opłaty rejestracyjnej w wysokości 80,00 zł brutto na konto:
Etre Belle Polska Iwona Wójcik, ul. Botaniczna 32, 42-216 Częstochowa, KBS 07
8591 0007 0350 0922 0369 0001

6.Do ścisłego finału zostanie zakwalifikowane 10 osób, które swoje umiejętności będą
prezentować podczas Mistrzostw, które odbędą się 13.04.2014 podczas Targów Dni
Urody i Spa w Hali Stulecia we Wrocławiu. Wyboru dokona jury na podstawie
merytorycznej oceny nadesłanych materiałów, a jego wybór jest ostateczny.
7.Zgłoszenia należy przesyłać na adres: Etre Belle Polska Botaniczna 32, 42-216 Częstochowa lub
na adres e-mail : marketing@etrebelle.pl
8.Uczestniczki, które będą wybrane do ścisłego finału otrzymają do dnia 31.03.2014 r. informację
wraz z materiałami pozwalającymi się zapoznać z przewidzianym zakresem pracy na
Mistrzostwach, jak i opis kosmetyków, na których będą pracowały.
9.Każda z zakwalifikowanych uczestniczek ma obowiązek zapewnić jedną modelkę. Modelka musi
zostać poinformowana o warunkach uczestnictwa w konkursie i ewentualnemu ryzyku, jakie niesie
poddanie się zabiegowi pielęgnacyjnemu podczas konkursu. Konieczność złożenia organizatorowi
oświadczenia o wyrażeniu zgody na udział i wykonanie wylosowanego zabiegu w formie pisemnej.
Modelki po nadaniu im numerów będą losowo przydzielane uczestnikom.
IV PRZEBIEG MISTRZOSTW
1.Dojazd i pobyt na miejscu Mistrzostw we własnym zakresie.Nie później niż godzinę przed
rozpoczęciem mistrzostw (tj. 10:00).
2.Uczestnicy i modelki przystępujący do Mistrzostw wyrażają zgodę na wykorzystanie ich
wizerunku (zdjęcia, filmy video).
3.W trakcie trwania Mistrzostw Organizator zapewnia wszystkie sprzęty, produkty, materiały
opisane w punkcie 4. WARUNKÓW UCZESTNICTWA.

4.Uczestnik Mistrzostw sam po wylosowaniu tematu zadania (wcześniej
przygotowanego przez jury konkursu) dobiera i wyposaża swoje stanowisko pracy
w sprzęt, produkty i inne artykuły niezbędne do wykonania wylosowanego zadania
(czas na przygotowanie 20 minut).
5.Uczestnik po sprawdzeniu przez jury stanowiska pracy (przygotowanego w czasie 20 min) ma 2
godziny na wykonanie zabiegu spełniającego wymagania wylosowanego zadania konkursowego
wraz z wykonaniem makijażu naturalnego oraz wypełnieniem karty zabiegowej modelki z
określeniem jej przypadku i wypisaniu zastosowanych preparatów i urządzeń.
V KRYTERIA I OCENY
1.Uczestników Mistrzostw oceniać będzie Jury składające się ze specjalistów w dziedzinie kosmetyki
oraz zaproszonych gości do grona jury.

2.Jury oceniać będzie wykonanie zadania na podstawie poniższych kryteriów:
przygotowanie stanowiska pracy w tym odpowiednie dobranie preparatów,
urządzeń i odpowiednie przygotowanie modelki do wykonania zabiegu
odpowiednia kolejność i sposób wykonywanych czynności zachowanie higieny i estetyki pracy
uczestnika wykonanie makijażu naturalnego
3. Jury pracuje niejawnie, a jego werdykt jest ostateczny i nie podlega odwołaniu.
VI NAGRODY
1.Jury przyznaje następujące nagrody:
1 MIEJSCE – tytuł Mistrza Polski Kosmetyczek i Kosmetologów 2014 oraz nagrody rzeczowe:
statuetka, dyplom, urządzenie do mezoterapii bezigłowej + zestaw kosmetyków Etre Belle

2 MIEJSCE – tytuł Wicemistrza Polski Kosmetyczek i Kosmetologów 2014 oraz nagrody rzeczowe :
statuetka, dyplom, ekspozytor kosmetyków make-up Etre Belle

3 MIEJSCE – tytuł drugiego Wicemistrza Polski Kosmetyczek i Kosmetologów 2014 oraz nagrody
rzeczowe: statuetka, dyplom, zestaw profesjonalnych kosmetyków Etre Belle (linia SKINVISION
–najnowsza technologia komórek macierzystych)
1.Wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy udziału w I MISTRZOSTWACH POLSKI KOSMETYCZEK I
KOSMETOLOGÓW 2014 oraz 10% zniżki na produkty kosmetyczne ETRE BELLE do końca 2014r

2.Zdobywcy nagród nie mogą domagać się wypłaty równowartości nagród w gotówce.
3. Informacja o wynikach Konkursu ukaże się na stronie internetowej organizatorów.

V POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Mistrzostw.
2. Użycie nazwy Mistrzostw oraz znaku firmowego Mistrzostw, zwłaszcza w celach reklamowych
lub handlowych wymaga stosownej zgody organizatorów Mistrzostw oraz zawarcia z nimi
odpowiedniej umowy.
3. Naruszenie któregokolwiek z postanowień niniejszego regulaminu przez uczestników, powoduje
nieważność przeprowadzonych czynności, oraz eliminację uczestnika z udziału
w Konkursie.
4.Każdy uczestnik biorący udział w Konkursie w momencie zgłoszenia do Konkursu oświadcza, że
zapoznał się i akceptuje niniejszy regulamin oraz, że w przypadku zajęcia jednego z trzech
pierwszych miejsc w Konkursie, wyraża zgodę na opublikowanie na stronach internetowych
www.wigor-targi.com oraz www.etrebele.pl swojego imienia
i nazwiska.
5.Wszystkie materiały zdjęciowe oraz filmowe realizowane podczas Mistrzostw organizatorzy będą
wykorzystywać do celów promocyjnych oraz redakcyjnych.
6.Dane osobowe uczestników Konkursu zbierane są i przetwarzane przez organizatora Konkursu
ETRE BELLE POLSKA Iwona Wójcik oraz Agencję Reklamową WIGOR w celu zapewnienia
właściwej organizacji i przebiegu Konkursu.
7.Uczestnicy Konkursu podając swoje dane wyrażają zgodę na ich dalsze przetwarzanie przez
organizatora Konkursu ETRE BELLE POLSKA Iwona Wójcik oraz Agencję Reklamową WIGOR, jako
administratora danych, w celach promocyjno-marketingowych i związanych
z prowadzoną przez WIGOR i ETRE BELLE działalnością, zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia
18 lipca 2002 roku.
8.Uczestnicy mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia
żądania zaprzestania ich przetwarzania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie
odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na Etre Belle Polska Botaniczna 32, 42-216
Częstochowa.
9.Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody powstałe z przyczyn od niego
niezależnych i z tytułu nieprawidłowej pracy uczestnika Konkursu.
10.Decyzje organizatora i jury są ostateczne i nie mogą być zaskarżane w osobnym trybie.
11.Regulamin znajduje się na stronie www.wigor-targi.com oraz www.etrebelle.pl.
12.W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem znajdą zastosowanie odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego.
13.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonania zmian postanowień niniejszego regulaminu w
każdym czasie, w razie zaistnienia szczególnych, uzasadniających to okoliczności. O dokonanych
zmianach organizatorzy poinformują uczestników Konkursu.
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O KONKURSIE
Robert Wójcik
tel. + 48 500 642 643
e-mail: r.wojcik@etrebelle.pl

