REGULAMIN
Otwartego Konkursu Fryzjerskiego HAIR DESIGN 2018
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Postanowienia Ogólne
Przepisy niniejszego Regulaminu (zwanego dalej Regulaminem)
obowiązują Uczestników 12. Otwartego Konkursu Fryzjerskiego
(zwanego dalej Konkursem), organizowanego przez Międzynarodowe
Targi Gdańskie SA (MTG SA) w ramach 21. Targów Kosmetycznych
i Fryzjerskich URODA, zwanych Targami. Integralnymi częściami
Regulaminu są:
a. Zgłoszenie Uczestnictwa w Konkursie.
b. Oświadczenie Uczestnika o wyrażeniu zgody na rejestracje i
wykorzystywanie jego pracy i wizerunku przez MTG SA.
c. Oświadczenie modelki/modela o wyrażeniu zgody na
wykorzystywanie jego/jej wizerunku przez MTG SA.
Konkurs odbędzie się w Centrum WystawienniczoKongresowym AMBEREXPO w terminie 07.10.2018.
Partnerem Konkursu jest Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i
Średnich Przedsiębiorstw. Sponsorem Głównym Konkursu jest Firma
JBS Kisielewski Turos Kisielewski, przedstawiciel marki GOLDWELL.
Konkurs odbędzie się w kategoriach: a/
fryzjerstwo damskie,
b/ fryzjerstwo męskie.
Przedmiotem oceny prac będą m.in. nowatorstwo, kreatywność,
czystość wykonania pracy, jak również całościowy wizerunek/
stylizacja modela/modelki.

II. Warunki Uczestnictwa
1. Uczestnicy – Konkurs jest otwarty, bez kategorii wiekowej, bez wymogu
posiadania dyplomów mistrzowskich i czeladniczych.
2. Udział w Konkursie jest płatny. Warunkiem udziału w Konkursie jest
uiszczenie wpisowego w wysokości 100,00 zł brutto na konto
Międzynarodowych Targów Gdańskich nr 70 1440 1345 0000 0000
0193 1498. Podczas rejestracji Uczestnik Konkursu winien okazać
dowód tożsamości oraz dowód wniesionej opłaty.
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 lit. b i c należy przesłać do siedziby
Międzynarodowych Targów Gdańskich SA ul. Żaglowa 11, 80-560
Gdańsk, w terminie do 19 września 2018 r. oraz elektronicznie na adres
Doroty Solochewicz (kontakt: tel./fax: 58/554 9204), e-mail:
dorota.solochewicz@mtgsa.com.pl
z dopiskiem „HAIR DESIGN 2017”.
5. MTG SA zastrzegają sobie prawo odwołania Konkursu i
nieprzyjęcia Zgłoszenia bez podania przyczyn.
6. Warunkiem koniecznym do odbycia się każdej z konkurencji jest
zgłoszenie się minimum 3 uczestników.
7. W 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 (MTG SA). W skład Jury i Komisji Kontroli
wchodzą:
styliści,
fryzjerzy,
laureaci
krajowych
i
międzynarodowych
konkursów
fryzjerskich,
redaktorzy
fryzjerskich pism branżowych oraz przedstawiciel Komisji
Branżowej Fryzjersko-Kosmetycznej województwa pomorskiego. Jury
Konkursu ocenia, 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. Pracę konkursową Uczestnik wykonuje na modelu/ modelce.
3. Mokre włosy. Przed rozpoczęciem konkurencji włosy modela/ki muszą

być zmoczone i zaczesane gładko do tyłu.
Strzyżenie. Uczestnik musi skrócić modelowi/modelce włosy
przynajmniej o 2-4 cm.
5. Kolor. Uczestnicy przygotowują koloryzację we własnym
zakresie przed Konkursem. Ilość kolorów jest dowolna.
Zabronione są kolorowe spray’e. Ocenie podlega dobór koloru lub
zestaw koloryzacji, jego pomysłowość i w jaki sposób podkreśla
charakter fryzury.
6. Stylizacja. Dozwolone są wszystkie narzędzia do strzyżenia i
modelowania (szczotki, grzebienie, żelazka elektryczne, itp.).
7. Ocena. Oceniana będzie inspiracja, pomysł i całościowa
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. Czas pracy. Uczestnik w czasie 60 minut zobowiązany jest do
wykonania strzyżenia oraz modelowania fryzury.
10. Punktacja. Zadanie konkursowe będzie oceniane w skali od 22 do 30
punktów. Członkowie Jury mogą tylko raz użyć najwyższych
trzech not czyli 30, 29, 28.
11. 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.
4.

12. Nagrody fundowane i wręczane przez MTG SA
I MIEJSCE - nagroda pieniężna 1000,00 zł. brutto, statuetka,
dyplom
II – VI MIEJSCE – dyplom
Dla wszystkich uczestników dyplomy.
13. Nagrody fundowane i wręczane przez Sponsora/ów
I – VI MIEJSCE - nagrody rzeczowe w postaci kompletu
kosmetyków i/ lub akcesoriów fryzjerskich, szkoleń i
warsztatów.
14. Ponadto, Laureaci Konkursu, którzy zajęli miejsca od II do VI i
otrzymali nagrodę rzeczową, otrzymują związaną z nią nagrodę
pieniężną w kwocie odpowiadającej 11,11% wartości nagrody
rzeczowej brutto.
15. Ogłoszenie wyników konkursu i ceremonia wręczenia nagród
odbędzie się 07.10.2018 r. po zakończeniu pracy Jury.
16. 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 (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz.
2032, ze zm.).
Przed wydaniem nagród Organizator Konkursu/Sponsor z
części pieniężnej nagrody potrąci Laureatowi będącemu osobą
fizyczną zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10%
wartości nagród brutto i odprowadzi na rzecz właściwego
urzędu skarbowego. Inne, niż osoby fizyczne, podmioty
prowadzące działalność gospodarczą odprowadzają same
należny podatek na podstawie zaświadczenia o wartości
nagrody, wydanego przez MTG S.A./Sponsora.
17. Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 lipca 1992 r.
o grach i zakładach wzajemnych (Dz.U. z 2004 r. nr 4, poz.27
z późn. zm.).
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