REGULAMIN

Międzynarodowe Otwarte Mistrzostwa we Fryzjerstwie CMC POLSKA
GDAŃSK BEAUTY AWARDS 2017
Eliminacja do Międzynarodowych Otwartych Mistrzostw Europy we Fryzjerstwie CMC

I.

Postanowienia Ogólne
1.

Przepisy niniejszego Regulaminu (zwanego dalej „Regulaminem”) obowiązują Uczestników Międzynarodowych Otwartych Mistrzostw
we Fryzjerstwie CMC POLSKA (zwanych dalej Konkursem), organizowanych przez Fundację „Federacja Stylistów i Kreatorów” (dalej
jako: „Fundacja”) w ramach 20. Targów Kosmetycznych i Fryzjerskich URODA 2017 organizowanych przez Międzynarodowe Targi
Gdańskie SA (zwane dalej MTG). Integralnymi częściami Regulaminu są:
a.

Zgłoszenie Uczestnictwa w Konkursie. (dane: imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy oraz informacje dot.
wyboru konkurencji).

b.

Oświadczenie Uczestnika o wyrażeniu zgody na rejestrację i wykorzystywanie jego pracy oraz wizerunku przez MTG i Fundację.

c.

Oświadczenie modela/modelki o wyrażeniu zgody na wykorzystywanie jego/jej wizerunku przez MTG i Fundację.

d.

Oświadczenie uczestnika, że jest autorem, właścicielem praw autorskich do zgłoszonych w Konkursie prac fryzur/stylizacji w
rozumieniu przepisów prawa autorskiego.

2.

Konkurs odbędzie się w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym AMBEREXPO w terminie 07.10.2017.

3.

Konkurs jest eliminacją mistrzostw Europy Confederation Mondiale Coiffure, które odbędą się w 2018 roku we Włoszech. Zwycięzcy
Konkursu mogą brać udział w Mistrzostwach CMC Europy we fryzjerstwie reprezentując swój kraj jeśli to nie jest zabronione statutem
ich krajowej Organizacji CMC.

4.

Organizatorem konkursu jest Fundacja „Federacja Stylistów i Kreatorów” na licencji „Confederation Mondiale Coiffure” (CMC) Polska

5.

Konkurs odbędzie się w kategoriach:
a/ fryzjerstwo damskie,
b/ fryzjerstwo męskie.

6.

Przedmiotem oceny prac będą m.in. nowatorstwo, kreatywność, czystość wykonania pracy, jak również całościowy wizerunek/
stylizacja modela/modelki.

II. Warunki Uczestnictwa
1.

Konkurs jest otwarty, kategorie wiekowe: juniorzy i seniorzy. Do Juniorów należą osoby które nie ukończyły 21 roku życia (wyjątkiem
jest 21 dzień urodzin przypadający na dzień Konkursu), również Uczestnicy powyżej 21 roku życia mający staż pracy w zawodzie
krótszy niż 3 lata. Do Seniorów należą osoby które ukończyły 21 rok życia lub mają staż pracy w zawodzie dłuższy niż 3 lat. Do wzięcia
udziału w Konkursie nie jest wymagane posiadanie dyplomów mistrzowskich i czeladniczych.

2.

Udział w Konkursie jest płatny. Warunkiem udziału w Konkursie jest uiszczenie wpisowego w wysokości 369,00 zł brutto (90 euro) za
jedną konkurencję na konto Fundacji „Federacja Stylistów i Kreatorów” nr PL19 2030 0045 1110 0000 0393 8060 w polskich złotych,
lub nr PL96 1600 1462 1024 2536 1000 0002 w euro. BIC (SWIFT): PPABPLPKXXX. Podczas rejestracji Uczestnik Konkursu winien
okazać dowód tożsamości oraz dowód wniesionej opłaty z tytułem „GBA 2017, nazwa kategorii oraz Imię i Nazwisko uczestnika”

3.

Uczestnik bierze udział w Konkursie na koszt i ryzyko własne (materiały, model, dojazd, zakwaterowanie, inne).

4.

Oryginał Zgłoszenia Uczestnictwa wraz z oświadczeniami, o których mowa w pkt. I ust.1 tego Regulaminu należy przesłać na adres
mailowy Fundacji w terminie do 20 września 2017 r. e-mail: info@infedart.com z tytułem „GBA 2017 nazwa kategorii oraz Imię i
Nazwisko uczestnika”. Dodatkowa informacja pod numerem telefonu +48 573 296 854 lub Whatsapp

5.

Fundacja zastrzega sobie prawo odwołania Konkursu i nieprzyjęcia Zgłoszenia Uczestnika bez podania przyczyn.

6.

Warunkiem koniecznym do odbycia się każdej konkurencji, jest zgłoszenie się minimum 3 uczestników.

7.

W wypadku mniejszej liczby zgłoszeń dana konkurencja zostanie odwołana, a uczestnicy poinformowani.

8.

Nadesłanie Zgłoszenia Uczestnictwa oznacza akceptację warunków Konkursu i Regulaminu.

III. Zasady Konkursu
1.

Jury Konkursu i Komisja Kontroli powoływane są przez Organizatora (Fundację). W skład Jury i Komisji Kontroli wchodzą:
międzynarodowi przedstawiciele CMC, styliści, fryzjerzy, laureaci krajowych i międzynarodowych konkursów fryzjerskich, redaktorzy

fryzjerskich pism branżowych. Jury ocenia uczestników konkursu w formacie otwartego oceniania, przyznaje nagrody i wyróżnienia, a
także interpretuje Regulamin. Ocena i interpretacja Jury jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. Żadne odwołania od decyzji Jury nie
będą uwzględniane.
2.

Kategorie międzynarodowych otwartych mistrzostw we fryzjerstwie СМС:
• Fryzjerstwo damskie.
▪ Fryzura wieczorowa „EVENING STYLE”.
▪ Fryzura ślubna „BRIDAL STYLE”
▪ Modne strzyżenie z modelowaniem „SALON LOOK”.
• Fryzjerstwo męskie.
▪ Strzyżenie z modelowaniem „OLD SCHOOL”.

3.

Fryzjerstwo damskie. Fryzura wieczorowa „EVENING STYLE” Czas wykonania pracy 40 minut, juniorzy 60 minut. Pracę konkursową
Uczestnik wykonuje na modelce lub główce treningowej z ramionami. Długość włosów do ramion i niżej. Przed rozpoczęciem
konkurencji włosy modelki muszą być suche i zaczesane gładko do tyłu. Włosy mogą być wcześniej przygotowane (nakręcone,
nakarbowane itd.). Włosy po zakończeniu pracy mogą być całkiem uniesione do góry. Uczestnicy przygotowują koloryzację we
własnym zakresie przed Konkursem. Ilość kolorów jest dowolna. Ocenie podlega dobór koloru lub zestaw koloryzacji, jego
pomysłowość i w jaki sposób podkreśla charakter fryzury. Dozwolone są wszystkie narzędzia do modelowania (szczotki, grzebienie,
żelazka elektryczne, itp.). Uczestnicy dla wykonania fryzury mogą stosować treski z naturalnych włosów na nie więcej niż ⅓
powierzchni głowy.
Ubrania i makijaż nie dodają punktów dodatkowych, ale za brak lub nieodpowiednie dobrane ubrania i makijaż mogą naliczać się
punkty karne. Modelka może być ubrana w długą lub krótka suknie wieczorową. Makijaż wieczorowy.
Zabronione: stosowanie uzupełniaczy ze sztucznych lub naturalnych włosów, ramek metalowych, plastikowych i innych konstrukcji
podtrzymujących fryzury, używanie kolorowych sprayów, używanie dużych dodatków i akcesoriów którzy zasłaniać będą więcej niż ⅓
powierzchni głowy, używanie ozdób służących jako dodatkowa fiksacja fryzury,
Dozwolone: używanie ozdób wykonanych z różnych materiałów.

4.

Fryzjerstwo damskie. Fryzura ślubna „BRIDAL STYLE” Czas wykonania pracy 40 minut, juniorzy 60 minut. Pracę konkursową Uczestnik
wykonuje na modelce lub główce treningowej z ramionami. Przed rozpoczęciem konkurencji włosy modelki mogą być suche lub mokre
i zaczesane gładko do tyłu. Uczestnicy przygotowują koloryzację we własnym zakresie przed Konkursem. Kolory włosów mają płynnie
łączyć się pomiędzy sobą w stylu ombre w odcieniach naturalnych. Ocenie podlega dobór koloru, jego pomysłowość i w jaki sposób
podkreśla charakter fryzury. Naturalne włosy doczepiane i treski mogą być zastosowane, ale mogą pokrywać nie więcej niż ⅓
powierzchni głowy. Ozdoby do włosów nie mogą przykrywać więcej niż ⅓ powierzchni głowy.
Ubrania i makijaż nie dodają punktów dodatkowych, ale za brak lub nieodpowiednie dobrane ubrania i makijaż mogą być naliczone
punkty karne. Modelka ma być ubrana w suknie ślubną, makijaż ślubny.
Zabronione kolorowe spraye, wszelkiego rodzaju wypełniacze oraz ramki dla podtrzymywania fryzur wykonane z różnych materiałów,
ozdoby do włosów wykonane z naturalnych lub sztucznych włosów, wykorzystanie ozdób służących jako dodatkowa fiksacja fryzury,
Dozwolone wszystkie narzędzia do modelowania (szczotki, grzebienie, żelazka elektryczne, itp.), ozdoby wykonane z różnych
materiałów, włosy doczepiane i treski na ⅓ powierzchni głowy.

5.

Fryzjerstwo damskie. Modne strzyżenie z modelowaniem. „Salon Look”. Czas wykonania 40 minut, juniorzy 60 minut. Uczestnicy
wykonują damskie modne strzyżenie na modelce lub główce treningowej z ramionami, które odpowiada nowoczesnym trendom
fryzjerstwa. Przed rozpoczęciem konkurencji włosy modelki mogą być suche lub mokre i zaczesane gładko do tyłu. Długość włosów
przed rozpoczęciem konkurencji ma być nie mniejsza niż 8 cm. Włosy modelki muszą mieć minimum 2 kolory.
Zabronione peruki, spreye kolorowe.
Dozwolone włosy doczepiane i treski z włosów naturalnych, produkty dla stylizacji i kosmetyki, zastosowanie wszystkiego rodzaju
sprzętu oraz technik strzyżenia włosów.

6.

Fryzjerstwo męskie. Strzyżenie z modelowaniem „OLD SCHOOL”. Czas wykonania 50 minut. Zawodnik swoją pracę wykonuje na
modelu. Należy zachować klasyczny, męski wizerunek. Wiek zawodnika od 15 roku życia. Włosy modela mają być suche. Długość

włosów z góry nie krótsza niż 5 cm. Boki i tył powinny mieć 2 cm przed strzyżeniem i wyraźnie cieniowane od najkrótszych włosów do
najdłuższych. Kontury na karku, na cyrklach nad uszami oraz kontury na brodzie nie mogą być wcześniej przygotowane, zaznaczone
czy wygolone. Przedłużone i doczepianie włosów zabronione. Kolor naturalny bez farbowania. Kolory w sprayu również zabronione.
Ostateczny wygląd- klasyczny, tradycyjny, zgodny z kanonem stylizacji włosów Old School dopasowany do kształtu głowy i twarzy. Boki
i tył głowy mogą być cieniowane nisko, średnio lub wysoko. Strzyżenie karku i kontur muszą być wycieniowane klasycznie. Całość
fryzury wykonana wyłącznie nożyczkami. Modelowanie suszarką i płaską szczotką obowiązkowe.
Zabronione wykorzystanie maszynki elektrycznej
Dozwolone Maszynka konturówka dozwolona wyłącznie do strzyżenia brody
7.

Ocena. Oceniana będzie inspiracja, pomysł i całościowy wizerunek/ stylizacja modela/modelki. Ocenie podlega kolor, makijaż, wygląd i
strój.

8.

Przed rozpoczęciem Konkursu uczestnicy losują numery stanowisk. Pod wylosowanymi numerami funkcjonują w tabelach ocen Jury.

9.

Punktacja. Zadanie konkursowe będzie oceniane w skali od 24 do 30 punktów. Członkowie Jury mogą tylko raz użyć najwyższych
trzech not, czyli 30, 29, 28.

10. Komisja Kontroli. W razie nieprzestrzegania zasad Regulaminu każdy członek Komisji Kontroli ma prawo przyznać uczestnikowi
maksymalnie 3 punkty karne za każde uchybienie. Komisja ma prawo również zdyskwalifikować Uczestnika w przypadku zamiany
numeru lustra.
11. Nagrody
Uczestnicy Konkursu którzy zajęli 1 miejsce otrzymują odpowiedni Puchar, Medal i Dyplom. Uczestnicy Konkursu którzy zajęli 2 i 3
miejsca otrzymują odpowiednie medale i dyplomy. Uczestnicy Konkursu którzy zajęli 4-6 miejsca otrzymują odpowiednie Dyplomy.
Uczestnicy Konkursu którzy zajęli 1-6 miejsce mogą uczestniczyć w Mistrzostwach Europy CMC 2018, zgodnie z pkt. 1.3 niniejszego
Regulaminu. Wszyscy Uczestnicy Konkursu dostają Dyplom za udział. Nagrody podlegają opodatkowaniu na zasadach określonych w
art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, ze zm.).
Laureat nagrody (w rozumieniu osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej) zobowiązany jest w ciągu trzech dni od jej
odebrania do zapłaty w kasie organizatora/ fundatora lub przelewem na rachunek organizatora/ fundatora zryczałtowanego podatku
dochodowego w wysokości 10% wartości brutto otrzymanej nagrody. Firmy /osoby prowadzące działalność gospodarczą
odprowadzają same należny podatek na podstawie zaświadczenia o wartości nagrody, wydanego przez organizatora/ fundatora.
Ogłoszenie wyników Konkursu i uroczysta Ceremonia odbędzie się 07.10.2017 po zakończeniu pracy Jury o 17.00 na Scenie Głównej.
12. Mistrzostwa nie podlegają przepisom ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 roku Nr 4, poz.
27 z późn. zm.).
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