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1. Organizator Mistrzostw Polski Makijażu Make-Up Talent Show by Olaf Tabaczyński 
1. Organizatorem Mistrzostw Polski Make-Up Talent Show, jest Akademia Wizażystyki Maestro, ul. 
Ozimina 24, 61-664 Poznań – zwany dalej Organizatorem. 
 
& 2. Organizator Targów - Branżowe Targi Kosmetyczne Beauty Fair 
1. Organizatorem Branżowych Targów Kosmetycznych Beauty Fair jest Wats Spółka z o.o., 41-400 
Mysłowice, ul. Obrzeżna Północna 15C – zwany dalej Organizatorem Targów. 
 
& 3. Mistrzostwa Polski Make-Up Talent Show 
1. Tematem MP MUTS jest makijaż/stylizacja/charakteryzacja: Like a Marilyn. 
2. Mistrzostwa – Make-Up Talent Show organizowane są przez Organizatora w ramach współpracy 
z Organizatorem Targów. Mistrzostwa Polski – Make-Up Talent Show odbywają się w dniu 02.09.2018.  
podczas 18. Branżowych Targów Kosmetycznych Beauty Fair w dniach 01-02.09.2018 w 
Międzynarodowym Centrum Kongresowym, Plac Sławika i Antalla 1, 40-005 Katowice, zwanych dalej 
Mistrzostwami lub Mistrzostwami Makijażu, MP MUTS, MP MUTS OT, Mistrzostwami Polski, 
Mistrzostwami Polski Makijażu, Make-Up Talent Show. 
3. Mistrzostwa Polski Make-Up Talent Show – są jedynymi Mistrzostwami Polski, które stanowia eliminacje 
i umożliwiają uczestnictwo jako reprezentant kraju Polski do udziału w Mistrzostwach Świata w 
Dusseldorfie 2019. 
 
& 4. Uczestniczka / Uczetnik Mistrzostw Polski Make-Up Talent Show 
1. Uczestnikiem Make-Up Talent Show, może zostać osoba pełnoletnia, która spełnia wszystkie 
postanowienia i obowiązki niniejszego Regulaminu.  
2. Uczestnik może wysłać tylko i wyłącznie jedno zgłoszenie na Mistrzostwa.  
 
& 5. Regulamin Mistrzostw Polski Make-Up Talent Show 
1. Regulamin określa zasady Mistrzostw oraz działania związane z ich realizacją. To zbiór obowiązujących 
zasad, uprawnień i obowiązków.  
2. Uczetnik Make-Up Talent Show, przystępując do eliminacji lub/ i Mistrzostw, przyjmuje warunki 
niniejszego Regulaminu i jest zobowiązny do przestrzgania wszystkich jego postanowień w sposób 
bezwarunkowy.  
 
& 6. Charakter Mistrzostw Polski Make-Up Talent Show 
1. Mistrzostwa mają charakter ogólnopolski, i są dobrowolne.  
2. Przeznaczone są dla osób, których makijaż, stylizacja i charakteryzacja jest częścią życia zawodowego 
i / lub osobistego.  
3. Charakter i zasady Mistrzostw określa Organizator. 
 
& 7. Cele Mistrzostw Polski Make-Up Talent Show 
1. Celem podstawowym Mistrzostw Polski – Make-Up Talent Show jest wyłonienie na drodze eliminacji 
oraz konkursu Mistrzostw, jednego Mistrza i dwóch Vice Mistrzów Makijażu w ramach MP MUTS. W ten 
sposób wyłoniony Mistrz Polski makijażu ma prawo do reprezentowania Polski na Mistrzostwach w 
Dusseldorfie 2019. 
Tak wyłoniony Mistrz Polski, zobowiązuje się do przestrzgania norm i zasad jako reprezentant kraju. 
2. W tym celu Organizator powołuje Jury. Celem Jury jest ocena prac uczestników wykonanych podczas 
Mistrzostw. Zasady Oceny wynikają z postanowień niniejszego regulaminu. Organizator w porozumieniu 
z Orgnizatorem Targów lub innymi organizacjami, firmami i osobami, może przyznać dodatkowo 
Wyróżnienia. Wyróżnienia w różnych kategoriach, mogą zostać przyznane każdemu Uczestnikowi 
Mistrzostw.  
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3. Cele Mistrzostw określa Organizator. 
4. Popularyzacja zagadnień związanych z makijażem, stylizacją, charakteryzacją. 
5. Budowanie i wyznaczanie właściwych standardów pracy oraz postawy. 
 
& 8. Temat Mistrzostw Polski Make-Up Talent Show 
1. Tematem MP MUST w III edycji 02.09.2018 jest: „Like a Marilyn“. 
2. Temat Mistrzostw określa Organizator w porozumieniu z Organizatorem Targów oraz przedstawicielem 
Targów Beauty Dusseldorf.  
3. Temat Mistrzostw zostanie podany odpowiednio wcześniej przez kanały informacyjne takie jak: strona 
www, portale społecznościowe i inne - przez Organizatora, jak i przez Organizatora Targów.  
4. Uczestnik z tytułu form komunikacji dotyczących organizacji Mistrzostw, nie może wnosić żadnych 
zastrzeżeń. 
 
& 9. Zgłoszenie / opłata za udział w Mistrzostwach Polski Make-Up Talent Show 
1. Każda osoba ubiegająca się o prawo statutu Uczestnika i udziału w Mistrzostwach musi w 
wyznaczonym i nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.06.2018r., przesłać prawidłowo wypełnione 
Zgłoszenie, wraz z 5. zdjęciami za pośrednictwem strony www.olaftabaczynski.com, lub na adres mailowy 
Organizatora Mistrzostw Makijażu Make-Up Talent Show: mistrzostwa@awm.pl. Organizator nie ponosi 
odpowiedzialności za błędy związane z komunikacją oraz opóźnienia i niedopatrzenia Uczestnika.  
2. O dacie przyjęcia Zgłoszenia, decyduje data korespondencji na nośnikach u Organizatora. 
3. Każda osoba ubiegająca się o prawo statutu Uczestnika MP MUTS i udziału w Mistrzostwach musi w 
nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.06.2018r., wnieść opłatę rejestracyjną w wysokości 150,00 zł 
(słownie: sto pięćdziesiat złotych i 00/100) na konto Organizatora 13 1090 2590 0000 0001 2408 4297, 
dane zawarte w stopce &1. Akademia Wizażystyki Maestro, ul. Ozimina 24, 61-664 Poznań. 
Ważne: W tytule przelewu należy dopisać: MP MUTS + imię i nazwisko Uczestnika. Organizator nie 
ponosi odpowiedzialności za błędy i niedopatrzenia Uczestnika. O dacie zapłaty decyduje potwierdzona 
data płatności. 
4. Brak któregokolwiek z w/w elementów, o których mowa w powyższym & 9. lub niedotrzymanie terminów 
wyklucza osobę z możliwości wzięcia udziału w eliminacjach oraz Mistrzostwach. Ewentualna dokonana 
z opóźnieniem wpłata nie jest zwracana Uczestnikowi. 
5. O pozytywnym przyjęciu osoby ubiegającej się o statut Uczestnika oraz w 2. etapie - udziału w 
Mistrzostwach, Organizator poinformuje zainteresowanego tylko i wyłącznie  spełniającego wszystkie 
wymogi jednocześnie: zgłoszenie + zdjęcia + wpłata. Informacja ta zostanie przesłana drogą elektorniczną 
na wskazany w zgłoszeniu adres poczty e-mail. Strony ustalają tego typu komunikację za wiążącą do 
skutecznej komunikacji. Lista finalistów zostanie również podane na fanpage‘u Mistrzostw. 

& 10. Etapy Mistrzostw Polski Make-Up Talent Show 
Mistrzostwa składają się z 2. poszczególnych etapów:  
1. Eliminacji do MP MUTS na podstwie przesłanych prac, 
a. Eliminacje to pierwszy etap Mistrzostw. Eliminacje odbywają się na podstawie przesłanych minimum 5. 
sztuk zdjeć, na zadany temat Mistrzostw określony przez Organizatora na dany rok lub edycję. Nie może 
być ich mniej niż 5.   
Zdjęcie nr 1. powinno zawierać i przedstawiać: twarzy modelki – portret, przed wykonaniem makijażu. 
Zdjęcie nr 2. powinno zawierać i przedstawiać: twarzy modelki – portret, po wykonaniu przez Uczestnika 
na modelce makijażu.  
Zdjęcie nr 3. powinno zawierać i przedstawiać: twarzy modelki z prawej strony – portret, po wykonaniu 
przez Uczestnika na modelce makijażu.  
Zdjęcie nr 4. powinno zawierać i przedstawiać: twarzy modelki z lewej strony – portret, po wykonaniu 
przez Uczestnika na modelce makijażu. 
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Zdjęcie nr 5. powinno zawierać i przedstawiać pełną stylizację sylwetki Modelki, całą postać. 
b. Zdjęcia nie mogą być w ogóle poddane obróbce graficzne. 
c. Format zdjęć powinien być jednolity i wynosić za każdym razem 10 cm x 15 cm w pionie, o wysokiej 
rozdzielczości 300 DPI.  
d. Zdjęcia muszą być dosłane na adres Organizatora - Akademia Wizażystyki Maestro – 
mistrzostwa@awm.pl, lub załączone do Zgłoszenia. 
e. Prace na poziomie Eliminacji oceni Komisja Skrótacyjna. Komisja Skrótacyjna zostanie powołana przez 
Organizatora. Zadaniem Komisji Skrótacyjnej jest wyłonienie spośród nadesłanych prac Uczestników, 
Lauretów –- do udziału w finale Mistrzostw.  
f. Finalisci Eliminacji zostaną poinformowani drogą elekroniczną na adres poczty elektronicznej e-mail, 
podanej w Zgłoszeniu. Finalista – Uczestnik oświadcza, że taka droga jest właściwa do skutecznej 
informacji i komunikacji z Organizatorem. Wysłaną tą drogą korespondencje, strony uważają za właściwą. 
Do eliminacji – pierwszego etapu Mistrzostw mogą przystąpić, tylko i wyłącznie ci Uczestnicy, którzy w 
regulaminowym czasie przesłali Zgłoszenie, zdjęcia oraz opłacili terminowo wpisowe.  
g. Wszystkie przesłane w ten sposób materiały przechodzą na użytek Organizatora Mistrzostw i nie będą 
zwracane. 
Tym samy Organizator ma prawo do wykorzystywania nadesłanych materiałów, z tego tytułu ich autor, 
autorzy nie będą wnościć zastrzeżeń ani żadnych roszczeń. 
2. Mistrzostwa, poprzez bezpośredni udział Uczetnika w dniu 02.09.2018 w MP MUTS 
a. Prawo do udziału bezpośredniego i osobistego w Mistrzostwach ma osoba, która zakwalifikowała się na 
drodze Eliminacji.  
b. Uczestnik bierze udział w Mistrzostwach, na własny koszt (materiały, model, dojazd, zakwaterowanie, 
itp.) na każdym jego etapach. 

&11. Punktacja Mistrzostw Polski Make-Up Talent Show  
Organizator na potrzeby Mistrzostw wprowadza punktację. Ilość punktów zastosowanych w punktacji 
Mistrzostw jest zależna między innymi, od ilości Uczestników biorących w nich udział. Punktacja jest 
narzędziem, dzięki któremu poszczególni członkowie Jury w sposób niezawisły wyrażą swoją ocenę w 
stosunku do wszystkich Uczestników Mistrzostw. Na podstawie punktacji, członkowie Jury wyłonią prace 
najwyżej oceniane. Punktacja będzie odpowiednio stosowana w poszczególnych kategoriach:  
1. makijaż oka , 2. makijaż ust, 3. poziom techniczny, 4. zgodność z tematem, 5. wrażenie artystyczne 

&12. Osoby zakwalifikowane do MP MUTS - Uczetnicy 
Do udziału w Mistrzostwach mają prawo tylko i wyłącznie Uczestnicy zakwalifikowani na drodze 
wcześniejszych Eliminacji. Każdy Uczestnik zaprezentuje i wykona własną interpretację tematu Mistrzostw 
podczas ich trwania na Scenie. Na wykonanie makijażu podczas Mistrzostw każdy z Uczestników ma 60 
minut. Rozpoczęcie jak i zakończenie prac będzie ogłoszone publicznie w miejscu Mistrzostw. Uczestnik 
zobowiązuje się do przestrzegania wyznaczonego czasu. Po wyłonieniu Laureatów MP-MUTS wszyscy 
uczestnicy, jak i laureaci zaprezentują swoje prace na Scenie Głównej. Ogłoszenie wyników oraz 
wręczenie nagród nastąpi na Scenie Głównej.  
Modelki, jak i twórcy prac zobowiązani są do pozostania w swoich kreacjach, aż do ogłoszenia wyników na 
Scenie Głównej. 

&13. Jury Mistrzostw Polski Make-Up Talent Show 
Jury-Komisja oraz Komisja Skrótacyjna to jedyne powołane organy oceniające prace Uczestników na 
poszczególnych etapach Mistrzostw i są powoływane przez Organizatora Mistrzostw. Komisje składać się 
będą z osób, zajmujących się tematem makijażu i prezentujących, swoim dorobkiem, właściwy poziom. 
Uczestnik zarówno Eliminacji do Mistzrostw, jak i samych Mistrzostw dobrowolnie poddaje się ocenie 
przez Jury, a w szczególności, swoją prace prezentowaną na modelu. Wyniki oceny Uczetników przez 
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Jury są podstawą przyznania Tytułów, wyróżnień, nagród oraz nagród rzeczowych. Obrady Jury i ich treść 
są niejawne. Wyniki obrad Jury są jawne. Efektem obrad Jury jest przyznanie tytułu Mistrza Polski 
Makijażu i dwóch Vice Mistrzów. Na co Uczestnik wyraża zgodę. Wręczenie tytułów, nagród nastąpi na 
scenie zgodnie z harmonogramem MP MUTS. 
Każdy uczestnik przyjmuje wyniki MP MUTS. Ocena jest niezawisła i ostateczna. 
 
Każdy z uczestników pracuje: na własnej modelce, na własnych kosmetykach, na własnym sprzęcie 
umożliwiającym wykonanie własnej pracy. Przed rozpoczęciem pracy w ramach Mistrzostw, na twarzy 
modelki nie może znajdować się żaden podkład, puder czy inny element makijażu. Zakazane elementy 
makijażu będą stanowić o dyskwalifikacji Uczestnika. Model/modelka nie może posiadać również innych 
elementów ważnych dla makijażu jak sztucznych rzęsy czy np. jakiejkolwiek formy makijażu 
permanentnego. Uczestnicy nie mogą korzystać z żadnych pomocy zewnętrznych, oprócz tych które w 
sposób właściwy pozwalają wykonać makijaż. 

&15. Przygotowanie do MP MUTS 
1. Każdy z Uczestników będzie miał możliwość przygotowania się do Mistrzostw. W tym celu oddana 
będzie do użytku wszystkich uczestników specjalna przestrzeń.  
2. Potwierdzenie przybycia powinno nastąpić w wyznaczonym przez Organizatora w Harmonogramie 
czasie, przed rozpoczęciem samych Mistrzostw. Ten czas zaleca się również Uczestnikowi jako właściwy 
do przygotowania siebie, modela/modelki, jaki i pracy do Mistrzostw.  

&16. Zgody Uczestnika do Mistrzostw Polski Make-Up Talent Show 
Uczestnik Mistrzostw względem Organizatora Mistrzostw jest autorem swojej pracy, oraz utworów 
składających się na jego utwór. Tym samym Uczestnik oświadcza, że nadesłana przez niego praca jest 
jego autorstwa i jest właścicielem praw autorskich do zgłoszonych w Mistrzostwach makijażu, fryzur, 
stylizacji, projektów, garderoby i innych treści lub utworów w rozumieniu przepisów prawa autorskiego i 
praw pokrewnych, a w szczególności do ochrony wierunku. Uczestnik oświadcza, że bezterminowo w 
pełni i bezpłatnie użycza wszelkich praw a w szczególności praw autorskich Organizatorowi do wszystkich 
nadesłanych utworów na wszystkich polach eksploatacji bez ograniczeń.  

& 17. Prawa Jury MP MUTS  
W razie nie przestrzegania przez Uczestnika zasad niniejszego Regulaminu, każdy członek Komisji/Jury 
ma prawo do zwrócenia uwagi. W sytuacjach ważnych, każdy członek Komisji/Jury, może wnieść do 
przewodniczącego Komisji/Jury o usunięcie danego Uczestnika z Mistrzostw. Taką decyzję może podjąć 
tylko Organizator lub przewodniczący Komisji/Jury. 

& 18. Regulaminy i zasady MCK podczas MP MUTS 
Każdy Uczestnik Mistrzostw, przyjmuje i oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem Obiektu MCK w 
Katowicach, Regulaminem Targów i innymi, w szczególności przepisów BHP i PPOŻ. Uczestnik 
Mistrzostw oświadcza, iż zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich zasad panujących w obiekcie. 
 

& 19. Odpowiedzialność Uczestnika Mistrzostw Polski Make-Up Talent Show 
1. Uczestnik oświadcza, że ponosi pełną odpowiedzialność, w tym również materialną, za siebie oraz 
względem i za osoby trzecie, a w szczególności modeli oraz swoich gości, podczas wszystkich działań 
związanych z Mistrzostwami na każdym ich etapie, w tym również przed Organizatorem, Organizatorem 
Targów, zarządcą budynku oraz innymi osobami i organizacjami powiązanymi z MP MUTS w ramach MP 
MUTS. 
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& 20 Nagrody dla laureatów Mistrzostw Polski Make-Up Talent Show 
Nagrodą główną MP MUTS jest uczestnictwo, prawo do reprezentowania Polski na arenie 
międzynarodowej podczas Beauty Dussledorf 2018, oraz przejazd i pobyt dla siebie. 
Laureaci, jak i uczestnicy Mistrzostw na podstawie ocen Jury zostaną uhnorowani nagrodami.  
Nagrody zostaną wręczone przez Organizatora lub wskazane przez niego osoby. 
Nagrody mogą być odbierane tylko i wyłącznie osobiście przez Uczestników i Laureatów MP MUTS. 
Nagrody nie mogą być odbierane przez osoby drugie i trzecie. 
Nagrody są określane i wręczane na zasadach przyjętych przez Organizatora. 

& 21. Postanowienia końcowe Regulaminu do Mistrzostw Polski Make-Up Talent Show 
W sytuacjach nieprzewidzianych niniejszym Regulaminem, postanowienia rozstrzygające przysługują 
Organizatorowi. Uczestnik w takich sytuacjach przyjmuje takie postanowienia jako właściwe i ostateczne. 
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