
Regulamin 

PMU FAIR PLAY CHAMPIONSHIP 23-
24 KWIETNIA 2022 r. 

§1 Informacje ogólne 

Mistrzostwa "PMU FAIR PLAY CHAMPIONSHIP” (zwane dalej Mistrzostwa) mają charakter mistrzostw 

otwartych i mogą w nich wziąć udział certyfikowane linergistki/linergiści z różnych krajów świata. 

§ 2 Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady uczestnictwa w Mistrzostwach PMU FAIR PLAY 

CHAMPIONSHIP. 

2. Organizatorem Mistrzostw jest Ireneusz Ścieszka prowadzący działalność gospodarczą pod 

firmą HANAMI PROFESSIONAL ul. Jana Pawła II 66, 47-232 Kędzierzyn- Koźle. 

3. Mistrzostwa odbędą się w Warszawie w dniach 23-24.04.2022 r. w ARCHE HOTEL 

KRAKOWSKA , Aleja Krakowska 237, Warszawa ( organizator zastrzega prawo do zmiany 
lokalizacji mistrzostw). 

4. Integralnymi częściami Regulaminu są: 

a. Zgłoszenie Uczestnika w Mistrzostwach (w postaci wypełnionego formularza 

przesłanego za pomocą maila). 

b. Oświadczenie Uczestnika o wyrażeniu zgody na rejestrację jego wizerunku podczas 

Mistrzostw i wykorzystywanie jego pracy oraz wizerunku przez Organizatora 
(załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu). 

c. Oświadczenie modelki o wyrażeniu zgody na wykorzystanie jej wizerunku przez 

Organizatora (załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu). 

5. Warunkiem koniecznym przystąpienia do udziału w Mistrzostwach jest pełna akceptacja 

przez Uczestnika regulaminu oraz dostarczenia integralnych części regulaminu 

wymienionych powyżej. 

6. Wysłanie zgłoszenia do udziału w Mistrzostwach oznacza pełną akceptację przez osobę 

zgłaszającą się niniejszego Regulaminu. 

§ 3 Odpowiedzialność Organizatora 

1. Organizator Mistrzostw przeprowadza przyjmowanie zgłoszeń udziału, wpłatę 
rejestaracyjną, ogólną koordynację przygotowania Mistrzostw, odpowiada za proces 

przebiegu Mistrzostw, kontroluje proces oraz przestrzeganie zasad niniejszego Regulaminu, 

organizuje interakcje pomiędzy Uczestnikami, składem jurorskim, sponsorami oraz 
fotografami i wideografami. 

2. Organizator kontroluje przestrzeganie przez Uczestników, modelki i jurorów ustalonego 

harmonogramu i regulaminu Mistrzostw. 

3. Organizator zapewnia Uczestnikowi leżankę, krzesło, prześcieradło jednorazowe, 2 gniazda 

do podłączenia lampy i urządzenia do makijażu permanentnego, pojemnik na odpady. 

Organizator nie zapewnia żadnych innych niż wyżej wymienione sprzętów, materiałów i 

narzędzi. W szczególności Organizator nie zapewnia oświetlenia – lampy, urządzenia do 

makijażu permanentnego, pigmentów do makijażu permanentnego oraz materiałów i 
narzędzi do wykonywania pracy tj. makijaży permanentnych. 

4. Organizator zapewnia Uczestnikom wodę w trakcie trwania poszczególnych konkurencji. 



5. Organizator nie zapewnia lunchu podczas trwania mistrzostw 

§ 4. Odpowiedzialność Uczestnika Mistrzostw 

1. Uczestnicy są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem przed wysłaniem 

zgłoszenia udziału w Mistrzostwach. 

2. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również 
potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Mistrzostwach. 

3. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad określonych w regulaminie podmiotu, 
który udostępnia lokal lub pomieszczenia w których odbywają się Mistrzostwa. 

4. Uczestnik - na zasadach określonych odrębnymi przepisami - ponosi odpowiedzialność 

cywilną i materialną za wszelkie szkody wyrządzone Organizatorowi, podmiotom 

współpracującym z Organizatorem, innym Uczestnikom, modelkom lub osobom trzecim z 

przyczyn leżących po jego stronie. 

5. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP i 

przeciwpożarowych obowiązujących w trakcie trwania Mistrzostw i w tym zakresie musi 
przestrzegać poleceń Organizatora lub podmiotów współpracujących z Organizatorem. 

6. Każdy uczestnik powinien przestrzegać zasad współżycia społecznego, w szczególności 

zachowywać się w sposób zgodny z zasadami kultury i normami społecznymi, a swoim 

zachowaniem nie może utrudniać przeprowadzenia Mistrzostw. 

7. Uczestnikowi zabrania się niewłaściwego i głośnego zachowania w trakcie trwania 

konkurencji, a także przeszkadzania innym Uczestnikom. 

8. Uczestnik lub modelka pozostające pod wpływem alkoholu lub innych środków 
odurzających nie zostaną dopuszczeni do udziału i uczestniczenia w Mistrzostwach lub 
usunięci z udziału w Mistrzostwach. Organizator nie będzie ponosił z tego tytułu żadnej 
odpowiedzialności wobec Uczestnika lub modelki, w tym jakiejkolwiek odpowiedzialności 
odszkodowawczej. 

9. Zabrania się wnoszenia na teren Obiektu, w którym odbywają się Mistrzostwa napojów 

alkoholowych, substancji psychoaktywnych oraz broni i innych przedmiotów uznawanych za 

niebezpieczne. Nieprzestrzeganie tych zasad grozi dyskwalifikacją Uczestnika z udziału w 
Mistrzostwach. 

10. Uczestnikowi zabrania się rozpoczynania zabiegu przed oficjalnym rozpoczęciem 
konkurencji kontynuowania pracy po sygnale STOP ogłoszonym przez Prowadzącego 

Mistrzostwa. 

11. Uczestnikowi zabrania się korzystania z telefonu komórkowego, robienia zdjęć swojej 
modelce/modelowi oraz innym uczestnikom i ich modelkom/modelom. Nieprzestrzeganie 

tych zasad grozi dyskwalifikacją Uczestnika z udziału w Mistrzostwach. 

12. Uczestnikowi zabrania się publikowania zdjęć prac wykonanych podczas danej konkurencji 

przez Uczestnika lub innych Uczestników oraz zdjęć modelek/modeli przed zakończeniem 

oceniania prac w danej konkurencji. Nieprzestrzeganie tych zasad grozi dyskwalifikacją 
Uczestnika z udziału w Mistrzostwach. 

13. W trakcie Mistrzostw Uczestnicy korzystają z własnych materiałów, urządzeń, akcesoriów i 
narzędzi, niezbędnych do wykonania pracy. 

14. Uczestnik może korzystać podczas konkurencji z własnego krzesła i łóżka wyłącznie po 

uprzedniej zgodzie Organizatora. 

15. Uczestnik we własnym zakresie, na własny koszt i na własną odpowiedzialność zapewnia 

modelki/modeli, na których będzie wykonywał prace objęte daną konkurencją. Uczestnik 

ponosi odpowiedzialność za dobór modelki/modela, jego uczestnictwo w danej konkurencji, 
pozostawanie modelki/modela w stanie umożliwiającym do wykonywania na niej prac oraz 
za wszelkie szkody wyrządzone przez modelkę/modela podczas trwania mistrzostw. 

16. Organizator nie zapewnia modelek/modeli ! 



17. Zarówno modelka/model jak i Uczestnik przy rejestracji podpisują oświadczenia o wyrażeniu 
zgody na wykorzystanie wizerunku, treść zgód stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. 
Brak wyrażenia wyżej wymienionych zgód skutkować będzie niemożnością uczestniczenia w 
Mistrzostwach zarówno Uczestnika jak i modelki. Organizator nie będzie ponosił z tego 

tytułu żadnej odpowiedzialności wobec Uczestnika lub modelki, w tym jakiejkolwiek 

odpowiedzialności odszkodowawczej. 

18. Opuszczenie przez Uczestnika lub modelkę/modela w trakcie trwania konkurencji miejsca, w 

którym odbywa się konkurencja bez zgody przedstawiciela Organizatora skutkować będzie 

dyskwalifikacją Uczestnika. 

19. Uczestnik zobowiązuje się do wykonania pracy stanowiącej przedmiot danej konkurencji 

samodzielnie bez pomocy osób trzecich. Makijaż permanentny należy wykonać w 
wyznaczonym przez Organizatora na to miejscu w czasie trwania konkurencji. 

20. W konkurencji pigmentowania modelek (brwi,oczy,usta ), piegi, scalp, small tattoo oraz 

skórek należy używać tylko pigmentów do makijażu permanentnego, tattoo (small tattoo), 

które spełniają normy rozporządzenia Komisji Unii Europejskiej 2020/2081 

21. Stosowane pigmenty w dniu mistrzostw przez uczestników będę sprawdzane przez jurorów 

pod względem odwracalnej agregacji oraz dopuszczenia do użytku na terenie Unii 
Europejskiej od dnia 04 stycznia 2022 

22. Uczestnik mistrzostw może skorzystać z pigmentów dostarczonych przez organizatora 

mistrzostw. 

23. Uczestnik zobowiązuje się do korzystania w sposób właściwy i zgodny z przeznaczeniem z 

łóżka, krzesła i innych mebli, narzędzi i przyrządów zapewnionych przez Organizatora. 

Modelka przed położeniem się na łóżku, zapewnionym przez Organizatora ma obowiązek 

zdjąć obuwie. Każde uszkodzenie mienia przez Uczestnika lub modelkę będzie naprawiane 
lub usuwane na koszt Uczestnika. 

24. Uczestnik zobowiązuje się do zabezpieczenia we własnym zakresie swojego ubioru, ubioru 

modelki przed uszkodzeniami mogącymi wynikać z wykonywanych prac. Uczestnik 

zobowiązany jest zapewnić sobie białe spodnie, białą bluzkę (białą sukienkę), białe obuwie 
(bez nadruków reklamowych). 

25. Organizator nie odpowiada za spóźnienia Uczestników lub modelek (z jakichkolwiek 
powodów, zależnych lub niezależnych od Uczestnika lub modelki) i późniejsze rozpoczęcie 

przez Uczestnika danej konkurencji. W takim przypadku jak wyżej nie ma możliwości 

przedłużenia czasu na wykonanie pracy objętej daną konkurencją lub wykonania jej w innym 
czasie. 

26. Niedostosowanie się do zasad Regulaminu może skutkować dyskwalifikacją Uczestnika. 

27. Uczestnik przed rozpoczęciem pigmentacji na modelce/modelu ( brwi, oczy, usta ), piegi, 

scalp, small tatoo zobowiązany jest wezwać fotografa, który wykona fotografię całej twarzy 
modelki/modela lub wybranej okolicy, która będzie podlegała pigmentacji 

28. Uczestnik po wykonianiu każdorazowo rysunku wstępnego (brwi, oczy lub usta ) 

zobowiązany jest wezwać fotografa, który wykona fotografię całej twarzy Modelki/Modela 

oraz okolicy twarzy (brwi,oczy , usta ) 

29. Uczestnik zobowiązany jest zaopatrzyć się w środki do dezynfekcji powierzchni, środki do 

dezynfekcji skóry, wszelkie materiały jednorazowe potrzebne Uczestnikowi do 
zabezpieczenia urządzenia do makijażu permanentnego, stolika zabiegowego i innych 
przedmiotów potrzebnych w trakcie mikropigmentacji. 

§ 5 Warunki uczestnictwa w Mistrzostwach 

Część I. Uczestnik 

1. Uczestnikiem może zostać każda osoba pełnoletnia, która profesjonalnie zajmuje się 

makijażem permanentnym posiada odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie.  



Kwalifikacje i doświadczenie muszą być udokumentowane poprzez dostarczenie 
Organizatorowi podczas zgłaszania chęci udziału w Mistrzostwach 

dyplomu/certyfikatu/zaświadczenia ukończenia kursu makijażu permanentnego. 

2. Dokumentem potwierdzającym kwalifikacje do uczestnictwa, jest certyfikat, dyplom lub 
zaświadczenie ukończenia szkolenia w odpowiedniej kategorii. 

Część II. Model/Modelka 

1. Modelką/modelem może być wyłącznie osoba pełnoletnia, która ukończyła 18 lat. 

2. Modelka/model podczas rejestracji Uczestnika wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku, 

której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Brak wyrażenia w/w zgody 
uniemożliwia udział modelki w Mistrzostwach. 

3. Modelka/model nie może posiadać znamion starego makijażu permanentnego w miejscu 
gdzie ma się odbyć pigmentacja. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak predyspozycji modelki/modela do 
wykonania makijażu permanentnego na danej okolicy twarzy, ciała. 

5. Uczestnik zobowiązany jest we własnym zakresie o zapoznanie modelki/modela z 

konsekwencjami wykonania zabiegu oraz zadbać o przekazanie informacji o 
przeciwwskazaniach do wykonania danego zabiegu. 

6. Uczestnik Mistrzostw oraz modelka/model nie mogą opuszczać miejsca, w którym odbywa 

się dana konkurencja Mistrzostw, w której uczestniczą bez zgody osoby z ramienia 
Organizatora. Opuszczenie przez Uczestnika lub modelkę/modela w/w miejsca bez zgody 

przedstawiciela. Organizatora może skutkować dyskwalifikacją Uczestnika z udziału w danej 

konkurencji. 

7. Modelka/model zostanie dopuszczona do udziału w Mistrzostwach, tylko jeżeli będzie 

ubrana w odzież koloru czarnego (sukienka, koszulka, spodnie, spódnica itp.) i nie będzie 

posiadała na sobie żadnej biżuterii na uszach, twarzy i szyi. Modelka nie może być ubrana w 
stroje wieczorowe. 

8. Modelka/model przystępując do makijażu permanentnego nie może posiadać nawet lekkiego 

makijażu okolicznościowego. Skóra twarzy musi być w pełni zdezynfekowana. 

9. Modelka/model podczas oceny jurorskiej nie może udzielać jurorom informacji na temat 

Uczestnika lub innych Uczestników, w szczególności nie może informować jurorów kto 
wykonywał na niej pracę, podlegającą ocenie w danej kategorii. W przypadku naruszenia 

w/w zakazu przez modelkę/modela, Uczestnik może zostać zdyskwalifikowany. 

10. Uczestnik w Kategorii Grand Master może skorzystać z dwóch modelek jednak organizator 

proponuje jedną modelkę na której wykonana zostanie pełna pigmentacja (brwi, oczy, usta). 
Do każdej nowej modelki będzie ponownie brane pod uwagę przygotowanie stanowiska 

pracy tj. pełna jego dezynfekcja oraz przygotowanie produktów jednorazowych. W dniu 

mistrzostw przed przystąpieniem do pigmentacji należy poinformować organizatora o 
udziale dwóch modelek. 

11. Po zakończeniu każdej z konkurencji, Jury zastrzega sobie min. 2 - 4 godziny na dokonanie 

oceny, Modelka musi być do dyspozycji jury przez 2-4h z wykonaną na niej pracą przez 
Uczestnika. 

12. Po wykonaniu pigmentacji przed oceną jurorów zezwalane jest nałożenie max. Średnio 

kryjącego podkładu w celu wyrównania kolorytu skóry. Wykonanie zbyt mocnego makijażu 

skóry twarzy modelki/modela spowoduje jego zmycie przez jurorów w trakcie procedury 
oceniania. 

§ 6 Procedura zgłoszenia do udziału w Mistrzostwach 

1. Zgłoszenia udziału w Mistrzostwach są przyjmowane w terminie do 15.04.2022 roku (ilość 
uczestników w danej kategorii ograniczona) 

2. W celu zgłoszenia udziału w Mistrzostwach należy: 



a. wypełnić formularz zgłoszeniowy 

b. załączyć do formularza dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, tj.: 

c. GRAND MASTER dla osób zgłaszających chęć udziału w konkurencji Grand Master. 
Certyfikat ukończenia szkolenia z makijażu permanentnego. 

d. AREOLA dla osób zgłaszających chęć udziału w konkurencji Areola ( pigmentacja 
medyczna brodawki piersiowej ). Certyfikat ukończenia szkolenia z medycznej 

pigmentacji brodawki piersiowej lub certyfikat ukończenia szkolenia z makijażu 
permanentnego. 

e. JUNIOR dla osób zgłaszających chęć udziału w konkurencji JUNIOR. Certyfikat 

ukończenia szkolenia podstawowego z makijażu permanentnego. Uczestnik aby 
przystąpić do kategorii Junior nie może pigmentować dłużej niż trzy lata biorąc pod 
uwagę datę zgłoszenia udziału w mistrzostwach 

f. SMALL TATOO dla osób zgłaszających chęć udziału w konkurencji SMALL TATOO. 

Certyfikat ukończenia szkolenia z makijażu permanentnego lub certyfikat 

ukończenia szkolenia z tatuaży. 

g. MĘSKIE BRWI dla osób zgłaszających chęć udziału w konkurencji MĘSKIE BRWI. 

Certyfikat ukończenia szkolenia z makijażu permanentnego. 

h. PERMANENTNE PIEGI dla osób zgłaszających chęć udziału w konkurencji 

PERMANENTNE PIEGI. Certyfikat ukończenia szkolenia z makijażu permanentnego. 

i. SCALP dla osób zgłaszających chęć udziału w konkurencji SCALP. Certyfikat 
ukończenia szkolenia z makijażu permanentnego. 

j. HAIR STROKE dla osób zgłaszających chęć udziału w konkurencji HAIR STROKE. 

Certyfikat ukończenia szkolenia z makijażu permanentnego. 

k. CIENIOWANA POWIEKA dla osób zgłaszających chęć udziału w konkurencji. 
Certyfikat ukończenia szkolenia z makijażu permanentnego. 

3. Uczestnik może wziąć udział w kilku konkurencjach (jeśli nie nachodzą na siebie czasowo), 

pod warunkiem, że spełnia kryteria do udziału w danej konkurencji oraz dokona opłaty za 

udział w każdej z wybranych konkurencji. Uczestnik zobowiązany jest dokładnie zapoznać się 

z harmonogramem poszczególnych konkurencji. Organizator nie ponosi odpowiedzialności 

za brak możliwości wzięcia przez uczestnika udziału w danej konkurencji z powodu 

nakładania się terminów poszczególnych konkurencji. 

4. Prosimy o uważne wpisywanie swoich danych osobowych oraz o używanie polskich znaków 

diakrytycznych (ą, ę, ó itd.). Dotyczy to w szczególności imion i nazwisk. 

5. Dane podane podczas rejestracji będą uznane za właściwe do celów wypełnienia dyplomów 
uczestnictwa oraz dyplomów zwycięstwa (o ile Uczestnik nie wniesie o zmianę danych 

najpóźniej przed kwietniem 2022 r.). 

6. Każdy Uczestnik powinien zarejestrować się samodzielnie, nie ma możliwości rejestracji 

innych Uczestników w ramach swojej rejestracji. 

7. Po otrzymaniu zgłoszenia od Uczestnika, Organizator w ciągu 30 dni przeprowadza proces 

wstępnej weryfikacji zgłoszenia. Za proces weryfikacji wstępnej rozumie się: sprawdzenie 

danych osobowych osoby zgłaszającej się, kategorii wiekowej Uczestnika, poprawność 
wypełnienia formularza zgłoszenia, dołączenie wymaganych dokumentów potwierdzających 

kwalifikacje osoby zgłaszającej się do udziału w Mistrzostwach. 

8. Po przeprowadzeniu weryfikacji wstępnej do osoby zgłaszającej się zostanie wysłana 

wiadomość e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia i danymi do przelewu w celu 
opłacenia udziału w Mistrzostwach. 

9. Płatność za udział w Mistrzostwach powinna być dokonana przez osobę zakwalifikowaną do 
udziału w Mistrzostwach w ciągu 5 dni roboczych od wysłania przez Organizatora 

potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia w sposób wskazany w wiadomości e-mail. 



10. Brak dokonania płatności przez osobę zgłaszającą się, w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych 
od wysłania przez Organizatora wiadomości e-mail z danymi do dokonania opłaty, zostanie 

uznany za rezygnację z uczestnictwa w Mistrzostwach. Po tym terminie Organizator ma 
możliwość zakwalifikować do udziału w Mistrzostwach inne osoby z listy rezerwowej. 

11. W związku z ograniczoną liczbą miejsc dla Uczestników o zakwalifikowaniu się do udziału w 

Mistrzostwach decyduje termin złożenia zgłoszenia, pod warunkiem jego opłacenia w 
zakreślonym terminie. 

12. Po zaksięgowaniu płatności od osoby zgłaszającej chęć uczestnictwa w  

Mistrzostwach zostanie ona wpisana na listę Uczestników Mistrzostw oraz zostanie 
do niej wysłana wiadomość e-mail z potwierdzeniem wpisania na listę Uczestników. 

13. Opłata udziału w Mistrzostwach w przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w 

Mistrzostwach nie będzie zwracana. 

14. Po wpisaniu przez Organizatora osoby zgłaszającej się na listę Uczestników Mistrzostw, nie 
ma możliwości odstąpienia miejsca innej osobie. 

15. Uczestnik w kategorii Junior może zgłosić chęć udziału w innych konkurencjach. 

16. Liczba miejsc w poszczególnych konkurencjach jest ograniczona. 

17. Lista Uczestników wraz z przypisaną kategorią będzie udostępniona jawnie na stronach 

Organizatora z wyszczególnieniem imienia i nazwiska Uczestnika do 20 kwietnia 2022 roku. 

18. W razie jakichkolwiek wątpliwości, co do wiarygodności podanych przez Uczestników, 

podczas rejestracji danych, każda osoba zainteresowana ma możliwość poinformowania 
Organizatora o w/w nieprawidłowościach w każdym momencie. Wszelkie informacje na ten 

temat należy zgłaszać bezpośrednio do Organizatora za pośrednictwem poczty 

elektronicznej na adres e-mail 

19. Przeprowadzenie danej konkurencji podczas Mistrzostw uzależnione jest od zgłoszenia 
udziału w niej: 

a. Grand Master minimum 20 uczestników 

b. Junior Usta minimum 6 uczestników 

c. Junior Brwi minimum 6 uczestników 

d. Areola minimum 6 uczestników 

e. Scalp minimum 6 uczestników 

f. Permanentne Piegi minimum 6 uczestników 

g. Hair stroke minimum 6 uczestników 

h. Cieniowana powieka minimum 6 uczestników 

i. Small tatoo minimum 6 uczestników, 

j. Męskie brwi minimum 6 uczestników 

20. Brak wymaganej liczby osób w danej konkurencji będzie skutkować odwołaniem danej 
konkurencji. 

21. W przypadku odwołania konkurencji Uczestnicy zgłoszeni do odwołanej konkurencji 
otrzymają zwrot opłaty wpłaconej za udział w Mistrzostwach w wartości nominalnej. 

§ 7 Opłata udziału 

 1. Uczestnik opłacając udział w Mistrzostwach ma zapewnione przez Organizatora: 

a. udział w wybranej przez siebie konkurencji, 

b. wydanie dyplomu uczestnictwa, 

c. udział w Uroczystej Gali po rozdaniu nagród w dniu 24.04.2022 roku 2.
 Wysokość opłat za udział w konkurencjach: 

a. Konkurencja GRAD MASTER 1990 PLN 

b. Konkurencja JUNIOR USTA 1500 PLN 

c. Konkurencja JUNIOR BRWI 1500 PLN 

d. Konkurencja JUNIOR BRWI + USTA 2400 PLN 



e. Konkurencja AREOLA 1500 PLN 

f. Konkurencja SCALP 1600 PLN 

g. Konkurencja CIENIOWANA POWIEKA 1500 PLN 

h. Konkurencja PERMANENTNE PIEGI 1500 PLN 

i. Konkurencja MĘSKIE BRWI 1500 PLN 

j. Konkurencja HAIR STROKE 1500 PLN 

k. Konkurencja SMALL TATTOO 1500 PLN 

3. Cennik udziału w Uroczystej Gali dla osób nieuczestniczących w Mistrzostwach 

jest umieszczony na stronach Organizatora i Mistrzostw. 

§ 8 Dostępne konkurencje 

1. Podczas trwania Mistrzostw wyróżnia się następujące konkurencje: 

a. Konkurencja GRAND MASTER 

b. Konkurencja JUNIOR USTA 

c. Konkurencja JUNIOR BRWI 

d. Konkurencja AREOLA 

e. Konkurencja SCALP 

f. Konkurencja CIENIOWANA POWIEKA 

g. Konkurencja PERMANENTNE PIEGI 

h. Konkurencja MĘSKIE BRWI 

i. Konkurencja HAIR STROKE 

j. Konkurencja SMALL TATTOO 

2. Harmonogram Mistrzostw: 

Organizator zastrzega prawo do zmiany daty i godzin poszczególnych kategorii 

 Dzień 1  Dzień 2 

 23.04.2022  24.04.2022 

Godz. KATEGORIA Godz. Kategoria 

8:00-15:00 Grand Master – Pigmentacja na 9:00-11:00 Small tattoo Master – Pigmentacja 

(7h) modelce (2h) małego tatuażu w stylu fineline na 

 Brwi, Oczu i Ust  modelce 

8:00-11:00 Omrbe Brows Junior – 

Pigmentacja 
9:30-12:00 Hair Stroke Master – Pigmentacja 

(3h) brwi metodą ombre na modelce (2,5h) brwi metodą włosa 

9:00-14:00 Scalp Master – Pigmentacja brwi 12:30-14:30 Freckles Permanent Master – 

(5h) metodą ombre brows na modelce (2h) Pigmentacja piegów permanentnych 

na modelce 

12:00-15:00 Full Lips Junior – Pigmentacja ust 13:00-15:30 Male Brows Master – Pigmentacja 

(3h) na modelce efekt pomadki (2,5h) męskich brwi na modelu 

Shaded Liner Master – Pigmentacja 

powieki cieniowanej na modelce 

15:00-18:00 Areola Master – Pigmentacja 20:00 - ? Gala 

(3h) medyczna brodawki piersiowej na 

sztucznej skórce 
  

3. Zasady wykonania prac w poszczególnych konkurencjach: 

a. Zgodnie z niniejszym Regulaminem do każdej z konkurencji są przypisane określone 
zasady ich wykonania, rzeczy działania dozwolone, zabronione oraz wymagane. 



b. Każdy Uczestnik zgłaszający chęć udziału w Mistrzostwach oświadcza, iż zapoznał się z 
zasadami wykonywania i oceniania poszczególnych konkurencji oraz jest świadomy 
konsekwencji ich nieprzestrzegania. 

Wymagane jest : 
• Używanie do wykonania pigmentacji tylko i wyłącznie maszyny. 

Zabronione jest: 
• Używanie narzędzi do technik manualnych np. microblading 

• podczas tworzenia rysunku wstępnego zabronione jest korzystanie z gotowych szablonów. 

• Używanie do pigmentacji pigmentów/tuszy do tattoo oraz tych pigmentów, które nie 
spełniają norm rozporządzenia Komisji Unii Europejskiej 2020/2081 

Dopuszczalne jest: 
• używanie do rysunku wstępnego na skórkach nitki, kredki, flamastra, ołówka, produktów do 

przemywania skóry, linijek, miarek 

• delikatny podkład na twarzy modelki/modela. Użycie zbyt mocnego podkładu spowoduje zmycie 

podkładu przez jurorów w trakcie oceniania pigmentacji na modelkach. 

Nieprzestrzeganie poniższych zasad wykonywania prac w poszczególnych konkurencjach 
grozi dyskwalifikacją bez możliwości zwrotu opłaty uczestnictwa w Mistrzostwach. 

c. Ogólne zasady dla konkurencji Grand Master - – uczestnicy w czasie 7 h muszą 

wypigmentować na modelkach brwi, oczy, usta. 

1) Pigmentacja brwi : Ombre brows . 

2) Pigmentacja powiek: klasyczny eyeliner lub shaded liner (cieniowana 

powieka) 

3) Pigmentacja ust : full lips w dwóch kolorach 

Rejestracja uczestników Grand Master odbywa się od godziny 7:00 w dniu 23.04.2022. W tym czasie 
nastąpi losowanie numerów łóżek na których będą wykonywane pigmentacje na modelkach. 

d. Ogólne zasady dla konkurencji Junior Brwi – uczestnicy w czasie 3 h muszą 
wypigmentować na modelkach brwi metodą ombre brows. 

Rejestracja uczestników Junior Brwi odbywa się od godziny 7:00 w dniu 23.04.2022. W tym czasie 

nastąpi losowanie numerów łóżek na których będą wykonywane pigmentacje na modelkach. 

e. Ogólne zasady dla konkurencji Junior Usta – uczestnicy w czasie 3h muszą 
wypigmentować na modelkach usta w technice full lips w dwóch kolorach. 

Rejestracja uczestników Junior usta odbywa się od godziny 11:00 w dniu 23.04.2022. W tym czasie 
nastąpi losowanie numerów łóżek na których będą wykonywane pigmentacje na modelkach. 

Uczestnik w konkurencji Junior może wziąć udział w dwóch kategoriach brwi + usta. Do każdej 
kategorii musi mieć osobną modelkę. 

f. Ogólne zasady dla konkurencji SCALP MICROPIGMENTATION pigmentacja skóry 

głowy –uczestnicy w czasie 5h muszą wykonać zabieg w technice ogolonej głowy na 

modelach z łysieniem w skali Norwood 5-6. 



Rejestracja uczestników dla konkurencji MICROPIGMENTATION pigmentacja skóry głowy odbywa się 
od godziny 8:00 dnia 23.04.2022. W tym czasie nastąpi losowanie numerów łóżek na których będą 

wykonywane pigmentacje na modelach. 

g. Ogólne zasady dla konkurencji AREOLA –– pigmentacja brodawki piersiowej . 

Uczestnicy w czasie 3h muszą odtworzyć na sztucznych skórkach 1 brodawkę 

piersiową z fotografii. 

Rejestracja uczestników dla konkurencji AREOLA – pigmentacja brodawki piersiowej odbywa się od 
godziny 14:00 dnia 23.04.2022. W tym czasie nastąpi losowanie numerów stolików na których 
będą wykonywane pigmentacje na skórkach. 

h. Ogólne zasady dla konkurencji HAIR STROKE pigmentacja maszyną brwi metodą 
włosa z ewentualnym delikatnym cieniowaniem –uczestnicy w czasie 2,5h muszą 
wypigmentować na modelkach brwi w technice hair stroke metoda włosa. 

Rejestracja uczestników dla konkurencji HAIR STROKE pigmentacja maszyną brwi metodą włosa 
odbywa się od godziny 8:30 dnia 24.04.2022. W tym czasie nastąpi losowanie numerów łóżek 
na których będą wykonywane pigmentacje na modelkach. 

i. Ogólne zasady dla konkurencji SMALL TATTOO mały tatuaż w stylu fineline, cienkie 

linie –uczestnicy w czasie 2h muszą wykonać wcześniej przygotowany przez siebie 

wzór tatuażu, na modelkach/modelach. Do pigmentacji dopuszczony jest tylko 
czarny kolor pigmentu. Nie używamy kolorowych pigmentów. Wielkość small tattoo 

od 10cm x10cm do 10cm x 4cm. Umiejscowienie na ciele modelki/modela dowolne 

z wykluczeniem miejsc intymnych. Uczestnik sam wybiera wzór small tattoo dla 

swojej modelki/modela (organizator nie narzuca wzoru jednak musi on zostać 

wykonany w podanych wytycznych organizatora). 

Rejestracja uczestników dla konkurencji SMALL TATTOO mały tatuaż w stylu fineline, cienkie linie 

odbywa się od godziny 8:00 dnia 24.04.2022. W tym czasie nastąpi losowanie numerów łóżek na 

których będą wykonywane pigmentacje na modelach/modelkach. 

j. Ogólne zasady dla konkurencji MĘSKA PIGMENTACJA BRWI BRWI technika włosa z 
ewentualnym delikatnym cieniowaniem –uczestnicy w czasie 2,5h muszą 
wypigmentować na modelach brwi w technice włosa hair stroke. 

Rejestracja uczestników dla konkurencji MĘSKA PIGMENTACJA BRWI odbywa się od godziny 12:00 

dnia 24.04.2022. W tym czasie nastąpi losowanie numerów łóżek na których będą wykonywane 
pigmentacje na modelach. 

k. Ogólne zasady dla konkurencji PERMANENTNE PIEGI –uczestnicy w czasie 2,h muszą 
wypigmentować piegi, które mogą zostać rozplanowane na całej twarzy modelki. 

Rejestracja uczestników dla konkurencji PERMANENTNE PIEGI odbywa się od godziny 11:30 

dnia 24.04.2022. W tym czasie nastąpi losowanie numerów łóżek na których będą wykonywane 
pigmentacje na modelach. 

l. Ogólne zasady dla konkurencji CIENIOWANA POWIEKA –uczestnicy w czasie 2,5h 

muszą wypigmentować na modelce cieniowaną powiekę. 

Rejestracja uczestników dla konkurencji CIENIOWANA POWIEKA odbywa się od godziny 12:00 

dnia 24.04.2022. W tym czasie nastąpi losowanie numerów łóżek na których będą wykonywane 
pigmentacje na modelkach. 

§ 9 Kryteria oceniania konkurencji 



Ocenie podlegać będzie : przygotowanie stanowiska pracy oraz jego uprzątnięcie po zakończonej 
pigmentacji, dobór kształtu, dobór kolorystyczny, estetyka wykonania, poprawnie wykonana 

technika pigmentacji, zachowanie symetrii, rysunek wstępny, estetyka i higiena pracy. 

§ 10 Zasady oceniania prac 

1. Proces oceniania prac Uczestników przez skład jurorów rozpoczyna się podczas pigmentacji 

pigmentacji modelek oraz zaraz po zakończeniu danej konkurencji i trwa tyle czasu, ile 

potrzeba jurorom, aby w dokładny i rzetelny sposób sprawdzić wszystkie prace i wystawić 
sprawiedliwe oceny. 

2. Jurorzy oceniają prace Uczestników Mistrzostw wg systemu, który zostanie stworzony przez 
skład jurorski powołany przez Organizatora. 

3. W trakcie oceniania pracy uczestnika Juror ma prawo do zmiany oceny. Wszelkie zmiany 
ocen powinny zostać podpisane własnoręcznie przez jurora imieniem i nazwiskiem. 

4. Po zakończeniu oceniania pracy danego Uczestnika juror nie ma możliwości zmiany ocen. 

5. W sytuacjach spornych nieujętych w danym oraz w sytuacjach nieprzewidzianych ostateczną 

decyzję co do wyniku rozwiązania sytuacji spornej podejmuje Przewodniczący komisji 

jurorskiej. 

§ 11 Skład jurorski (Komisja jurorska) 

1. Skład jurorski zostanie powołany przez Organizatora, a jego pełny skład zostanie ogłoszony 

najpóźniej do dnia 31.10.2021 r. 

2. Ostateczny skład jurorski do danej kategorii zostanie podany w dniu mistrzostw przed 

rozpoczęciem danych konkurencji. 

3. Uczestnicy z własnego wyboru i dobrowolnie poddają się ocenie jurorów i komentarzom 

pozostawionym przy ocenie prac. 

4. Jurorzy oceniają prace sprawiedliwie, obiektywnie i bezstronnie w najlepszy możliwy 
sposób, mając na uwadze całe swoje doświadczenie w danej dziedzinie i zawodowy 

charakter wykonywanych czynności. 

5. Skład jurorski będzie podzielony na dwie grupy jurorów . I grupa - jurorzy obecni na Sali 

podczas wykonywanych pigmentacji. II grupa – jurorzy znajdujący się w odosobnionej sali, 

będą oceniać finalne efekty pigmentacji (skórki lub modelki ). 

6. Jurorzy z I grupy nie będą mieli kontaktu z jurorami grupy II do momentu aż jurorzy z grupy 

II dokonają kompletnych ocen pigmentacji (skórki lub modelki), a karty ocen zostaną 
przekazane komisji odpowiedzialnej za sumowanie punktacji. 

§ 12 Nagrody dla Uczestników i zwycięzców Mistrzostw 

1. Każdy Uczestnik otrzymuje dyplom uczestnictwa w Mistrzostwach. 

2. Jurorzy oraz Sponsorzy Mistrzostw mają prawo do przyznania dodatkowych nagród wg 
swojego uznania. 

3. Każdy zwycięzca l, Il i III miejsca otrzyma od Organizatora nagrodę w postaci pucharu oraz 

imiennego dyplomu. Zasady przyznawania nagród zawarte są w niniejszym Regulaminie. 

4. Nagrody otrzymane od sponsorów i Organizatorów Mistrzostw nie podlegają zamianie na 
inne, ani zamianie na ekwiwalent pieniężny. 



5. Uczestnik jest zobowiązany do uregulowania wszelkich należnych zobowiązań podatkowych 
z tytułu otrzymanych nagród na własny koszt i we własnym zakresie do właściwego urzędu 

skarbowego ze względu na miejsce zamieszkania. 

6. Rodzaj i wartość nagród zostanie podana przed rozpoczęciem Mistrzostw w obwieszczeniu 

na stronie interentowej organizatora ……………………………, które będzie stanowić załącznik do 

regulaminu. 

§ 13 Zasady przyznawania nagród i wyłaniania zwycięzców Mistrzostw 

1. O zwycięstwie Uczestnika w Mistrzostwach oraz prawie do otrzymania nagrody decyduje 

skład jurorski. 

2. Przy minimalnej ilości 6 uczestników w kategorii Master, junior organizator wyłania tylko 

jednego zwycięzcę w danej danej kategorii. 

§ 14 Ogłoszenie wyników Mistrzostw (uroczyste rozdanie nagród) 

 3. Wyniki Mistrzostw będą ogłoszone podczas uroczystej gali 24.04. 2022 r. 

2. Podczas uroczystej gali ogłoszenia wyników i wręczenia nagród obowiązuje strój uroczysty. 

3. Uroczyste rozdanie nagród rozpocznie się od wykwintnej kolacji.



 

4. Wygrani Uczestnicy w każdej konkurencji zostaną ogłoszeni oraz zostaną im wręczone 
nagrody od Organizatora oraz Sponsorów i Jurorów. Termin i miejsce wręczenia nagród 

może ulec zmianie. 

5. W przypadku nieobecności na ceremonii rozdania nagród Uczestnika, który zdobył podium 
lub otrzymał inne nagrody od Organizatorów lub Sponsorów Mistrzostw, wszystkie nagrody 

będą wysłane jednokrotnie na koszt Uczestnika na podany przez Uczestnika drogą mailową 

adres pocztowy lub w inny sposób wskazany przez Organizatota. W przypadku nieodebrania 
przez Uczestnika tak nadanej przesyłki, Uczestnik będzie miał prawo do osobistego lub na 

swój koszt odebrania nagrody w terminie 1 miesiąca od daty zwrotu przesyłki, pod 

warunkiem uiszczenia opłaty za wcześniej nieodebraną przesyłkę. Po upływie tego okresu, 
nie odebrana przez Uczestnika nagroda przepada. 

Sumy z kart ocen (będą ukryte pod numerami przypisanymi uczestnikom), zdjęcia, nagrania 
wideo oraz inne sprawozdania Organizatora z przebiegu Mistrzostw zostaną umieszczone na 
stronach Organizatora Mistrzostw www.pmu-fairplay.pl 

§ 15 Przebieg Mistrzostw 

Część I. Rejestracja udziału w poszczególnych konkurencjach. 

1. Rejestracja na poszczególne konkurencje odbywa się godzinę przed rozpoczęciem każdej 

konkurencji i kończy się na 10 minut przed rozpoczęciem danej konkurencji. 

2. Pigmentacja na modelkach/modelach 23.04.2022 r. W celu zarejestrowania się zarówno 

Uczestnik jak i Modelka mają obowiązek okazania dowodu osobistego, podpisania zgody na 

wykorzystanie i publikację wizerunku, podpisanie się na liście obecności, podpisanie się na 

karcie odbioru numerka rejestracji, identyfikatora Uczestnika. 

3. Zarówno Uczestnik jak i modelka otrzymają od Organizatora naklejki z przypisanym 

indywidualnym numerem, który obowiązuje na czas trwania danej konkurencji. 

4. Prosimy o zachowanie naklejki z numerem do końca Mistrzostw, ponieważ jurorzy 

wybierając najlepszą pracę w danej konkurencji będą mieć do dyspozycji tylko numerek 

modelki umieszczony na naklejce. 

Część II rozpoczęcie konkurencji 

1. Przed rozpoczęciem konkurencji modelka ma obowiązek samodzielnie zgłosić się do 

wykonania zdjęcia technicznego. Uczestnikowi, którego modelka nie będzie miała 
wykonanych zdjęć przed i po konkurencji grozi dyskwalifikacja. 

2. Uczestnik może rozpocząć przygotowanie do pracy przed startem konkurencji: tj. podpiąć 

lampę i urządzenie do makijażu permanentnego, rozłożyć materiały i narzędzia, 
zdezynfekować skórę modelki. 

3. Jurorzy obecni na sali podczas pigmentacji będę sprawdzać pigmenty czy są przeznaczone 

do makijażu permanentnego czy są zgodne z wymogami rozporządzenia Komisji Unii 
Europejskiej 2020/2081 

4. Używanie pigmentów, które nie spełniają norm rozporządzenia Komisji Unii Europejskiej 
2020/2081 grozi dyskwalifikacją uczestnika. 

5. Zabronione jest stosowanie szablonów do brwi. 

http://www.pmu-fairplay.pl/
http://www.pmu-fairplay.pl/


6. Jurorzy obecni na sali podczas pigmentacji modelek będą sprawdzać stan skóry modelki pod 
względem wykluczenia przeciwwskazań do zabiegu, braku jakiegokolwiek starego makijażu 

permanentnego w miejscu poddanej pigmentacji. Jeżeli jurorzy stwierdzą przeciwwskazania 

do zabiegu Modelka zostanie zdyskwalifikowana. Uczestnik może skorzystać z innej modelki 
u której jurorzy nie stwierdzą przeciwwskazań do wykonania pigmentacji. 

7. Uczestnik zobowiązany jest przedstawić jurorom wypełnioną przez modelkę kartę klienta. 

Kartę klienta uczestnik modelce dostarcza osobiście. 

Częśc III podczas trwania konkurencji 

1. Uczestnik przystępuje do pracy na modelce po ogłoszeniu startu pracy przez 

przewodniczącego jurorów. Podczas trwania konkurencji Uczestnik stosuje się do poleceń 
składu jurorskiego i zasad niniejszego Regulaminu. 

2. W trakcie trwania konkurencji Uczestnikom i modelkom zabrania się: 

a. głośno rozmawiać, 

b. samodzielnie opuszczać miejsce pracy i obszaru trwania konkurencji, 

c. korzystania z telefonu komórkowego, 

d. wykonywania fotografii np: modelce, innym uczestnikom itp; 

e. przeprowadzania rozmów telefonicznych. 

3. Podczas trwania konkurencji włosy modelki powinny być schowane pod jednorazowy 
czepek lub pod opaską na włosy. 

4. W trakcie trwania konkurencji Uczestnik powinien przestrzegać zasad BHP. 

5. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek problemów Uczestnik może zgłosić je do obecnych w 
obszarze trwania konkurencji jurorom. 

6. Kontrola czasu trwania konkurencji jest przeprowadzana przez przewodniczącego jury. 

7. Uczestnikom zabrania się używania sygnałów alarmowych w trakcie trwania konkurencji aby 
nie rozpraszać innych Uczestników. 

8. Po sygnale zakończenia konkurencji wszyscy Uczestnicy powinni niezwłocznie przerwać 

pigmentację. PIGMENTACJA MODELEK – po sygnale modelki muszą usiąść bokiem na 

fotelach. Uczestnicy sprzątają stanowiska pracy I niezwłocznie wychodzą z sali wraz ze 

swoimi rzeczami. 

Część IV. Po zakończeniu konkurencji 

1. Po zakończeniu każdej konkurencji, Jury zastrzega sobie min. 2 - 4 godziny, podczas których 
modelka musi być do dyspozycji jurorów. 

2. Modelki/modele w obecności przedstawicieli Organizatora będą zaprowadzone do miejsca, w 

którym dokonywana będzie ocena prac. Modelkom/modelom będą wykonane zdjęcia 

techniczne przez fotografa. Następnie modelki/modele wg wskazanej przez przedstawicieli 

Organizatora kolejności przechodzą przez proces oceny pracy przez skład jurorski. 

3. W celu przeprowadzenia poprawnej oceny modelka nie może mieć wykonanego makijażu 

upiększającego. 

4. Każdy model/modelka powinna zostać oceniona przez wszystkich wskazanych do tego 

jurorów 

5. Organizator nie zapewnia modelkom/modelom dostępu do przerwy kawowej w obszarze 

oceniania prac. Modelka może spożywać własne napoje bezalkoholowe lub drobną 
przekąskę w oczekiwaniu na ocenę. 

6. Uczestnik powinien dopilnować, aby jego modelka/model nie oddalała się od obszaru oceny 

prac. Modelka/model ma zakaz opuszczenia strefy oceniania prac bez uprzedniego 
upewnieniu się, że wszystkie kryteria oceny zostały wypełnione przez jurorów. 



§ 16 Fotografowanie podczas Mistrzostw 
1. Podczas trwania Mistrzostw będą wykonywane zdjęcia i wideo z ramienia Organizatora. 

2. Każdy uczestnik ma prawo wykonywania fotografii w częściach wspólnych Mistrzostw do 

własnego użytku. 

3. Uczestnicy mistrzostw nie mogą wykonywać fotografii na sali w trakcie trwania mistrzostw. 

4. Relacja fotograficzna i/lub video będzie umieszczona na stronach Organizatora Mistrzostw 

§ 17 Osoby towarzyszące 

 

1. Osoby towarzyszące Uczestnikowi powinny znajdować się poza miejscem (salą), w którym 
odbywa się dana konkurencja oraz miejscem, w którym będą oceniane prace konkursowe. 

2. W przypadku, gdy Uczestnik będzie miał zamiar uczestniczyć w uroczystej Gali z osobą 
towarzyszącą, fakt ten należy zgłosić Organizatorowi na co najmniej 10 dni przed datą 
rozpoczęcia Mistrzostw. 

3. Udział osoby towarzyszącej w uroczystej gali jest odpłatny. Wysokość opłaty uczestnictwa 

w uroczystej gali dla osób towarzyszących znajduje się na stronie organizatora www.pmu 

fairplay.p l Przez stronę internetową można dokonać bezpośredniej opłaty za uczestnictwo 
osoby towarzyszącej w uroczystej gali. 

§ 18 Dyskwalifikacja Uczestnika 

1. Dyskwalifikacji podlega Uczestnik, który: 

a. W Kategorii junior zaniżył lata pigmentacji i fakt ten zostanie wykryty w trakcie trwania 
konkurencji lub po zakończeniu Mistrzostw i (lub) rozdaniu nagród. 

b. Podczas pigmentacji modeli/ modelki, skórki używał tuszy do tattoo. 

c. Po sygnale kończącym konkurencję dalej pigmentuje modelkę lub skórkę. 

d. Korzysta z szablonów do rysunku wstępnego np brwi. Dotyczy modelek/modeli i 
skórek. 

e. Rozpoczął pracę przed sygnałem rozpoczynającym daną konkurencję. 

f. Narusza zasady BHP. 

g. Jeżeli modelka/model nie będzie miał wykonanych fotografii przed i po rysunku 
wstępnym. 

h. Uczestnik lub model/modelka opuszcza salę w trakcie trwania konkurencji bez 

poinformowania o tym jurora znajdującego się na sali. 

i. Korzysta z telefonu komórkowego w trakcie trwania konkurencji. 

j. Wykonuje fotografie w sali w której odbywają się mistrzostwa. 

k. Przeszkadza innym uczestnikom podczas trwania mistrzostw 

l. Nie zachowuje sterylności i nie używa materiałów jednorazowych w trakcie 
pigmentacji modelki/modela. 

2. Dyskwalifikacji podlega również Uczestnik, którego modelka przekazała w dowolnej formie 

dane osobowe Uczestnika jurorom z II grupy znajdujących się w odosobnionym 
pomieszczeniu. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji Uczestnika w przypadku naruszenia 

Regulaminu Mistrzostw. W przypadku dyskwalifikacji Uczestnika przed rozpoczęciem 
Mistrzów, w trakcie ich trwania lub po ich zakończeniu i ogłoszeniu wyników wszelkie 
dokonane przez Uczestnika opłaty nie podlegają zwrotowi. 
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§ 19 Dane osobowe Uczestnika 

1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na 

gromadzenie, przetwarzanie, a także przekazanie wszystkich lub niektórych podanych w 

trakcie rejestracji danych osobowych i kontaktowych osoby zgłaszającej się. 

2. Administratorem danych osobowych jest Ireneusz Ścieszka HANAMI PROFESSIONAL z 
siedzibą przy al. Jana Pawła II 66, 47-232 Kędzierzyn-Koźle. 

3. Osoba zgłaszająca się wyraża zgodę na otrzymywanie za pośrednictwem poczty 
elektronicznej i telefonii komórkowej informacji dot. spraw organizacyjnych związanych z 

Mistrzostwami. Składający oświadczenie ma prawo do wycofania niniejszej zgody w każdym 

czasie i w sposób wolny od opłat. Dane Uczestników Mistrzostw oraz modelek/modeli będą 
przetwarzane zgodnie z przepisami. 

4. Administratorem danych jest Ireneusz Ścieszka- HANAMI Professional Ireneusz Ścieszka ul. 
Jana Pawła II 66, 47-232 Kędzierzyn- Koźle, tel. ……………………, mail: ……………………… 

5. Administrator przetwarza dane w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Mistrzostw, w 

tym postępowania reklamacyjnego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust.1 

pkt c, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 

w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej 
„RODO”). 

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do procesu zgłoszenia chęci 
udziału, rejestracji, oraz udziału w Mistrzostwach. Niewyrażenie zgody na przetwarzanie 
podanych danych uniemożliwia wysłanie formularza i dokonanie rejestracji. 

7. Dane osobowe Uczestnika oraz modelek będą przetwarzane przez okres niezbędny do 
realizacji założeń Mistrzostw. Po upływie powyższego terminu dane osobowe mogą być 

nadal przetwarzane w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla realizacji przez 
Administratora prawnie uzasadnionego interesu administratora danych w celu realizacji, tj.: 

komunikacji z Uczestnikiem, dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku z realizacją 

Mistrzostw lub obroną przed roszczeniami w związku z realizacją Mistrzotsw zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi terminów przedawnienia roszczeń, art. 

117 i nast. ustawy Kodeks cywilny (Dz. U. 1964, nr 16 poz. 93. ze zm.). 

8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, dane osobowe mogą być udostępniane 

następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców: 

a. podmiotom powiązanym osobowo i kapitałowo z Administratorem 

b. podmiotom wspierającym Administratora w wykonywaniu jego obowiązków 
wynikających z procesu rekrutacji, umowy o pracę, umów cywilnoprawnych w tym 

podmiotom przetwarzającym dane osobowe na rzecz Administratora (tzw. 
procesorzy danych); 

c. organom administracji publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne 
lub działającym na zlecenie organów administracji publicznej, w zakresie i w celach, 
które wynikają z przepisów prawa. 

9. Administrator nie korzysta ze zautomatyzowanego podejmowania decyzji i profilowania w 
rozumieniu art. 23 RODO. 

10. Administrator zapewnia, że wszystkim osobom, których danych osobowe są przetwarzane 
przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO, tj.: 

a. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych 
danych; 

b. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych. 

c. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia 
zapomnianym”); 



d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

e. prawo do przenoszenia danych osobowych. 

11. Administrator zapewnia ponadto prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

osobowych. 

12. W zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, osobie 
której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych 

w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania 

danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

13. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza 

przepisy RODO, osobie której dane dotyczą przysługuje prawo do wniesienia skargi do 
organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

14. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych poza Europejski Obszar 
Gospodarczy (EOG). 

15. Każdy Uczestnik wyraża zgodę na publikację swoich danych osobowych celem weryfikacji 
zgłoszonych kategorii wiekowych. 

16. Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku, w formie publikacji 

na stronach internetowych i portalach społecznościowych Organizatora, zgodnie z art. 81 ust. 1 

ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz.U.1994, Nr 
24, poz. 83 ze zm.). 

Wizerunek, o którym tu mowa może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego 

przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu 
końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne. 

17. Organizator ma prawo do wykorzystywania wszelkich zdjęć oraz filmów realizowanych 

podczas Mistrzostw w celach promocyjnych jak również redakcyjnych. 

Uczestnicy wyrażają zgodę na upublicznienie swojego wizerunku i danych osobowych w 

celach promocyjnych Organizatora. 

18. Uczestnik zrzeka się niniejszym wszelkich roszczeń, w tym również o wynagrodzenie 

(istniejących i przyszłych) względem ww. podmiotów, z tytułu wykorzystania jego 
wizerunku. 

§ 20 Postanowienia końcowe 

1. Organizator ma prawo wprowadzić zmiany do Regulaminu. Informacje o zmianach będą 
publikowane wyłącznie na stronie internetowej www.pmu-fairplay.pl 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu Mistrzostw w zależności od 

liczby osób zainteresowanych poszczególnymi kategoriami. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania Mistrzostw bez podania 

przyczyn. W takim przypadku Organizator dokona zwrotu Uczestnikom dokonanych opłat za 

uczestnictwo w wartości nominalnej w terminie 30 dni od poinformowania o odwołaniu 
Mistrzostw. Organizator nie będzie zobowiązany do zwrotu Uczestnikom żadnych dalszych 

opłat, odszkodowań, zwrotu kosztów itp. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, jak również w sprawach 
związanych z interpretacją postanowień Regulaminu rozstrzygać będzie Organizator 

Mistrzostw. 

5. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z 
dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994 r. Nr 

24, poz. 83 z późn. zm), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta tj. Dz. U. 2019 

r. poz. 134), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2018 r. 

poz. 1000), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. (tj. Dz. U. 
Z 2019 r., poz. 123). 



6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzież, uszkodzenia lub zniszczenia mienia 
Uczestnika w trakcie Mistrzostw. 

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z przyczyn od niego niezależnych 

w tym względem modelki/ modela z powodu nieprawidłowej pracy uczestnika Mistrzostw. 

8. Treść niniejszego Regulaminu jest chroniona prawami autorskimi. 

9. Majątkowe prawa autorskie do materiałów umieszczonych w Regulaminie oraz na stronach 
Organizatora i Mistrzostw przysługują wyłącznie HANAMI PROFESSIONAL Ireneusz Ścieszka z 

siedzibą Aleja Jana Pawła II 66, 47-232 Kędzierzyn-Koźle. Za wyjątkiem, gdy stwierdzono 

inaczej żaden z zamieszczonych materiałów ani jego część nie może być: kopiowana, 
modyfikowana, dystrybuowana, publikowana, ładowana, wyświetlana, utrwalana ani 

wykorzystywana w żadnej formie i przy użyciu żadnych środków elektronicznych, 

mechanicznych, fotograficznych, rejestrujących, bez uprzedniego pisemnego zezwolenia 

Organizatora. Zabronione jest rozpowszechnianie opracowań, zamieszczonych na stronie 

materiałów, powielanie lub rozpowszechnianie szaty graficznej lub jej elementów 
niezależnie od przyczyn lub celu takiego rozpowszechniania. 

10. Zabronione jest umieszczanie tych materiałów lub ich części na jakimkolwiek innym 
serwerze bez pisemnej zgody Organizatora. Zabronione jest umieszczanie odesłań do 

serwisu w taki sposób, aby utrudnione lub niemożliwe było poznanie źródła pochodzenia 
materiałów. 

11. Dozwolone jest: ładowanie, wyświetlanie, kopiowanie i przekazywanie przedmiotowych 

materiałów innym osobom - w zakresie dozwolonego użytku osobistego (nie komercyjnego), 

pod warunkiem, że materiały nie są modyfikowane i sposób ich wykorzystania nie narusza 
osobistych praw autorskich Organizatora. 

12. Wszystkie nazwy, oznaczenia słowne, graficzne, słowno graficzne i inne oznaczenia o 

charakterze odróżniającym, umieszczone na stronie i w niniejszym Regulaminie są, o ile nie 
stwierdzono inaczej, znakami towarowymi lub innymi oznaczeniami podlegającymi ochronie 
prawnej. 

13. Korzystanie bądź używanie znaków i oznaczeń, o których mowa wyżej jest stanowczo 

zabronione, chyba że co innego wynika z postanowień zamieszczonych w Regulaminie. 

Wszelkie naruszenia praw autorskich podlegają sankcjom przewidzianym w Kodeksie 
karnym i ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Niniejszy Regulamin wchodzi w 

życie z dniem 15 lutego 2019 r. 



 


