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&1 Postanowienia ogólne 
1. Konkurs oraz jego eliminacje odbywać się będą tylko i wyłącznie on-line pod nazwą: 
Mistrzostw Polski Make-Up Talent Show 2023 – eliminacje do Mistrzostw Europy 2023  
(zwany w dalszej części „Mistrzostwami lub zamiennie Konkursem lub MP MUTS”).  
2. Warunki i reguły uczestnictwa zostały określone w niniejszym Regulaminie. 
3. Organizatorem Mistrzostw Polski Make-Up Talent Show 2023 – eliminacji do Mistrzostw Europy 2023 jest 
Akademia Maestro, NIP 9720603033, ul. Ozimina 24, 61-664 Poznań wraz z partnerami. Strona oraz adres do 
realizacji i kontaktu - MP MUTS on-line: www.olaftabaczynski.com, mistrzostwa@awm.pl; 
4. Uczestnikiem Mistrzostw może zostać każda osoba pełnoletnia, która w dniu przystąpienia do Mistrzostw 
ukończyła 18 lat i jest obywatelem RP. 
5. Konkurs składa się z III etapów.  
6. Tematem tegorocznych Mistrzostw jest: Pin-Up Girl 
7. Etapy Konkursu:  
I) Etap I - Czas trwania Mistrzostw - ogłoszenie tematu MP MUTS: „Pin-Up Girl” oraz czasu do nadsyłania 
poprawnie i właściwie doręczonych do Organizatora Zgłoszeń uczestnictwa - do Eliminacji MP MUTS 
01.02.2023 – 19.02.2023 roku na adres mailowy: mistrzostwa@awm.pl; 
II) Etap II - ogłoszenie wyników Etapu I – eliminacji do Mistrzostw Polski Make-Up Talent Show 2023 do dnia 
22.02.2023; 
III) Etap III - ogłoszenie wyników finału Mistrzostw Polski Make-Up Talent Show 2023 do dnia 24.02.2023 i 
ogłoszenie Zwycięzcy Mistrzostw;  
8. Organizator Mistrzostw Polski Make-Up Talent Show 2023 powoła Jury (dalej zwane „Jury”), którego 
zadaniem będzie:  
a) sprawdzenie zgodności doręczonych prac konkursowych z wymaganiami określonymi w niniejszym 
Regulaminie, 
b) ocena prac konkursowych zgodnie z przedstawionymi w Regulaminie kryteriami,  
c) wyłonienie uczestników kwalifikujących się do kolejnych etapów Mistrzostw, 
d) wyłonienie finalistów oraz Zwycięzcy Mistrzostw Polski Make-Up Talent Show 2023   
9. Organizator zastrzega sobie, w uzasadnionych przypadkach, prawa do zmian w niniejszym Regulaminie 
Mistrzostw. 
 

§2. Zasady i warunki uczestnictwa w Mistrzostwach 
1. Aby wziąć udział w Etapie I MP MUTS należy w terminie od 01.02.2023 – 19.02.2023 roku skutecznie 
doręczyć osobiście wykonaną pracę konkursową zgodnie z wytycznymi określonymi w §3 Regulaminu.  
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uchybienia oraz nieprawidłowości leżące po stronie Uczestnika.  
3. Warunkiem uczestnictwa w Mistrzostwach jest spełnienie trzech następujących wymogów, które są 
niezbędne oraz pełne i skuteczne dostarczenie ich:  
a. Zgłoszenia zawierającego dane osobowe tj.: imię, nazwisko, nr telefonu, adres korespondencyjny, adres e-
mail, zgody RODO dotyczące publikowania oraz udostępniania danych osobowych oraz do publikowania 
nadesłanych prac, profile social media: Instagram oraz Facebook; na adres: mistrzostwa@awm.pl; 
b. Zdjęć prac – wykonanych makijaży i stylizacji – szczegółowy opis znajduje się w §3 niniejszego Regulaminu. 
na adres: mistrzostwa@awm.pl; 
c. Wpłata wpisowego na konto Organizatora. O dacie wpłaty wpisowego za uczestnictwo decyduje 
potwierdzona data realizacji płatności.  
4. Brak któregokolwiek z elementów zgłoszenia lub niedotrzymanie terminów, o których mowa w Regulaminie, 
wyklucza osobę z możliwości wzięcia udziału w eliminacjach oraz Mistrzostwach. Ewentualna, dokonana z 
opóźnieniem wpłata zostanie zwrócona Uczestnikowi.  
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5. O pozytywnym przyjęciu osoby ubiegającej się o status Uczestnika, Organizator poinformuje po otrzymaniu 
kompletnych wymaganych elementów zgłoszenia. Informacje te będą podawane publicznie oraz na mediach 
społecznościowych. Ich ogłoszenie przez Organizatora stanowi skuteczne dostarczenie informacji o 
poszczególnych etapach Mistrzostw Polski Make-Up Talent Show. 
6. Zasady dotyczące poszczególnych etapów Mistrzostw zostały przedstawione w §1 niniejszego Regulaminu.  
7. Finał, jak i poszczególne etapy Mistrzostw Polski Make-Up Talent Show 2023 jako on-line, będą ogłaszone na 
fanpage Mistrzostw na Facebook: MAKE-UP TALENT SHOW by Olaf Tabaczyński, co uczestnik przyjmuje jako 
źródło informacji. 
8. Każdy Uczestnik przystępujący do Mistrzostw Polski Make-Up Talent Show 2023 oraz jego poszczególnych 
etapów – przyjmuje wyniki i ocenę prac Jury. 
9. Każdy Uczestnik, przystępując do Mistrzostw Polski Make-Up Talent Show 2023, oświadcza, że jest autorem 
doręczonych prac i ponosi pełną odpowiedzialność oraz konsekwencje wynikające z tych faktów.  
10. Organizator mając ku temu przesłanki ma prawo do weryfikacji i kontroli informacji i nadesłanych prac oraz 
decyzji zmierzających do wyjaśnienia niejednoznacznych sytuacji. A w uzasadnionych przypadkach prawo do 
dyskwalifikacji Uczestnika. 
11. W sytuacjach, gdy Uczestnik nie będzie mógł uczestniczyć w kolejnych etapach Konkursu, jest zobowiązany 
do poinformowania Organizatora o rezygnacji z uczestnictwa.  
12. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Konkursie, Organizator podejmie decyzję o 
zakwalifikowaniu innego uczestnika do danego etapu.  
13. Uczestnicy biorący udział w Mistrzostwach, muszą sami zapewnić sobie wszystkie niezbędne kosmetyki, 
wszystkie niezbędne akcesoria i sprzęt niezbędny do realizacji i wykonania zadania oraz modelkę.  
 

§3. Wytyczne dotyczące prac konkursowych i kryteria ocen 
1. Etap I - Eliminacje 1.1 Przed przystąpieniem do zawodów Uczestnicy są zobowiązani do:  
a. Wykonania makijażu na modelce w stylistyce „Pin-Up Girl” o określonej przez uczestnika kolorystyce;  
b. Wykonania i przesłania 9 sztuk zdjęć w formie elektronicznej. Zdjęcie nr 1 – tutaj należy przedstawiać: twarz 
modelki – portret, przed wykonaniem makijażu. Zdjęcie nr 2 – tutaj należy przedstawiać: pełną sylwetkę - 
stylizację wraz z makijażem wykonanymi przez Uczestnika. Zdjęcie nr 3 - tutaj należy przedstawiać: twarz 
modelki – portret – na wprost, po wykonaniu makijażu na modelce przez Uczestnika. Zdjęcie nr 4 - tutaj należy 
przedstawiać: twarz modelki z lewej strony, po wykonaniu makijażu na modelce przez Uczestnika. Zdjęcie nr 5 - 
tutaj należy przedstawiać: twarz modelki z prawej strony, po wykonaniu makijażu na modelce przez 
Uczestnika. Zdjęcie nr 6 - tutaj należy przedstawiać: modelkę po pełnej stylizacji i wykonanym makijażu przez 
Uczestnika wraz z Uczestnikiem. Zdjęcie nr 7- tutaj należy przedstawiać: detal makijażu jednego z oczu / oko 
zamknięte - modelki w wykonanym makijażu przez Uczestnika - zdjęcie na wprost. Zdjęcie nr 8 - tutaj należy 
przedstawiać: detal makijażu obu oczu wraz z brwiami / oczy zamknięte - modelki w wykonanym makijażu 
przez Uczestnika - zdjęcie na wprost. Zdjęcie nr 9 - tutaj należy przedstawiać: detal makijażu ust - modelki w 
wykonanym makijażu przez Uczestnika – zdjęcie na wprost. 
3. Format zdjęć powinien być jednolity / pionowy i wynosić za każdym razem 15 cm x 10 cm, o wysokiej 
objętości zdjęcia, jednak nie przekraczającej 4 MB; 
Zdjęcia nie mogą zostać poddane żadnej obróbce graficznej, również podczas wykonywania zdjęć telefonami; 
4. Jury dokona ocen nadesłanych przez Uczestników prac. Prace te będą oceniane według poniższych i zgodnie 
z kryteriami oraz zgodnie ze stylem przewodnim do tematu: 
pod. 1). wrażenie ogólne makijażu; 
pod. 2). wrażenie ogólne stylizacji; 
pod. 3). aplikacja podkładu i pudru - technika pracy, dobór kolorów; 
pod. 4). makijaż brwi - ukształtowanie oraz rysunek brwi odpowiedni do kształtu twarzy oraz urody i stylu; 
kolorystyka, dbałość, technika; 
pod. 5). makijaż oczu - ukształtowanie oraz dostosowanie odpowiednio do kształtu oczu oraz urody i stylu; 
kolorystyka, dbałość, technika, technika doklejenia rzęs na taśmie, wykonanie eye-linera; 
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pod. 6). makijaż ust – uformowanie oraz dostosowanie rozrysunku do kształtu ust oraz urody i stylu; 
kolorystyka, dbałość, technika; 
pod. 7). róż i modelaż – dostosowanie i technika nałożenia do kształtu twarzy oraz urody i stylu; kolorystyka, 
dbałość, technika; 
pod. 8). fryzura lub/i dodatki typu: toczki, kapelusiki, spinki, itp. – dostosowanie, dobór, spójność koncepcji; 
pod. 9). garderoba – dobór i dopasowanie; 
pod. 10) efekt / zgodność ze stylem / kreatywność makijażu i stylizacji. 
5. Organizator wskazuje, że wybór modelki przez Uczestnika powinien przebiegać z uwzględnieniem poniższych 
aspektów: 
- 1. brak makijażu permanentnego u modelki; 
- 2. brak wcześniej doklejanych sztucznych rzęs w jakiejkolwiek postaci; 
- 3. zgody modelki na uczestnictwo oraz udostępnianie wizerunku w ramach i na potrzeby MP MUTS (po 
stronie Uczestnika); 
- 4. dopasowania urody modelki do charakteru tematu Mistrzostw z uwzględnieniem urody i cech modelki; 
- 5. zaplanowanej sesji i jej przeprowadzenie; studio, oświetlenie, itp.; 
- 6. zaplanowanie czasu na: realizację, uczestnictwo oraz wygraną i wyjazd do Niemiec; 
- 7. przestudiowanie tematu MP MUTS i zaprojektowanie prac wcześniej na dobrym poziomie; 
- 8. wypracowanie higienicznego systemu pracy; 
6. W każdej z 10 kategorii Jury w zależności od oceny przyznaje odpowiednio ilość punktów w skali od 0 do 10. 
Gdzie 10 jest najwyższą jednostkową oceną a 0 najniższą. Wtedy maksymalna suma w ocenie przez jednego 
Jurora dla jednego Uczestnika punktów w 10 kategoriach może wynieść 100 punktów. 
7. O wygranej decyduje suma punktów oceny prac Uczestnika przeprowadzona przez wszystkich Jurorów. 
8. Organizator na podstawie oceny wyrażonej w punktach i po ich zsumowaniu, wyłoni zwycięzcę Mistrza 
Polski Make-Up Talent Show 2023 (I – miejsce) oraz dwóch vice Mistrzów Polski Mistrzostw Polski Make-Up 
Talent Show 2023 (II i III – miejsce). W sprawach wymagających konieczności decyzji, takie prawo należy do 
Organizatora. 
9. Zwycięzcę V edycji Mistrzostw Polski Make-Up Talent Show będzie miał prawo i obowiązek reprezentować 
Polskę podczas Mistrzostw Europy Makijażu, które są nagrodą główną. Nagrodą główną jest również pokrycie 
kosztów reprezentacji Polski podczas na Mistrzostwach Europy, które odbędą się w Dusseldorfie podczas 
targów Beauty Dusseldorf w dniach 31.03. do 02.04.2023. Sprawy formalne po wygranej przez Uczestnika 
powinny być konsultowane z przedstawicielem Beauty Dusseldorf, ASM Consulting Dusseldorf. 
10. Organizator umożliwi i wesprze Mistrza Polski Makijażu w sprawach formalnych dotyczących reprezentacji i 
wyjazdu do Niemiec. 
11. Mistrz Polski Makijażu Mistrzostw Polski Make-Up Talent Show 2023 – jako finalista oraz reprezentant 
Polski na arenie międzynarodowej zobowiązuje się do: potwierdzenia swojego wyjazdu oraz uczestnictwa; do 
przestrzegania wskazówek i zasad wynikających z regulaminów oraz uczestnictwa i reprezentacji; zaleceń 
wynikających ze współpracy z Organizatorem Beauty Dusseldorf, ASM Consulting Dusseldorf. 
 

§4.Opłaty, zgłoszenia uczestnictwa, potwierdzenie, korespondencja 
1. Koszt uczestnictwa 1. Osoby w Mistrzostw Polski Make-Up Talent Show 2023 wynosi 490,00 zł (czterysta 
dziewięćdziesiąt złotych i 00/100). 
2. Płatność związaną z opłatą wpisowego za Zgłoszenie Uczestnictwa w Mistrzostwach Polski Make-Up Talent 
Show 2023, należy dokonać przelewem w wysokości jak &4 punkt 1. tylko i wyłącznie od dnia 01.02.2023 do 
dnia 19.02.2023 roku, przelewem na konto Organizatora: 13 1090 2590 0000 0001 2408 4297; Akademia 
Maestro, NIP 9720603033, ul. Ozimina 24, 61-664 Poznań. Potwierdzenie przelewu należy również przesłać na 
adres e-mail mistrzostwa@awm.pl; obowiązkowo z dopiskiem w tytule – MP MUTS 2023 + Imię i Nazwisko 
Uczestnika. 
Tylko tak będzie można rozpoznać i przypisać wpłatę do danego Uczestnika i potwierdzić jego uczestnictwo. 
Opłaty za Zgłoszenie Uczestnictwa niemożliwe do identyfikacji lub wniesione z wyprzedzeniem lub 
opóźnieniem, nie podlegają zwrotom. 
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3. Zwrot wpłaty wpisowego nie należy się w każdym przypadku pracy przetworzonej, ocenionej a przede 
wszystkim przyjętej lub/i pobranej przez Organizatora. 
4. Organizator wskazuje jak w &4 punkt 2, termin do wnoszenia opłat za Zgłoszenie Uczestnictwa. 
5. Z racji realizowania Mistrzostw on-line cała korespondencja Uczestników oraz uczestnictwo odbywa się 
drogą elektroniczną. 

&5 Uwagi 
1. Organizator nie odpowiada za wyniki oceny Jury czy ewentualne niespełnienie oczekiwań uczestnika co do 
oceny. Co jest równoznaczne z tym, że w przypadku, w którym nie jest ona satysfakcjonująca dla uczestnika, 
organizator nie ponosi za to odpowiedzialności. 
2. Każdy Uczestnik zobowiązuje się bezwzględnie i bezapelacyjnie do zachowania kultury, etyki, zasad etykiety i 
przestrzegania dobrych praktyk i obyczajów względem innych Uczestników MP MUTS, Organizatora, Beauty 
Dusseldorf, ASM Consulting Dusseldorf. Do nienawoływania i nieprzejawiania przez każdego Uczestnika 
osobiście i pośrednio, zachowań agresywnych, hejtu czy naruszania dóbr osobistych wszystkich osób i instytucji 
związanych z MP MUTS, we wszystkich przestrzeniach życia. 
3. Każdy Uczestnik przystępując poprzez Zgłoszenie do Mistrzostw oświadcza, że znane mu są zasady 
wzajemnego szacunku i jakiekolwiek sytuacje wymagające wyjaśnienia będą realizował polubownie.  
4. Adres do korespondencji mistrzostwa@awm.pl 
 

&6. RODO i dane osobowe 
1. Administratorem danych osobowych Uczestników Mistrzostw jest: Akademia Maestro, NIP 9720603033, ul. 
Ozimina 24, 61-664 Poznań 
2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są w związku z. 6 ust. 1 b) Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”), jako informacje niezbędne do wykonania umowy, w 
związku z akceptacją Regulaminu Konkursu przez Uczestnika; b) na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO w 
związku z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395) w celu 
wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze polegających na prawidłowym prowadzeniu 
rozliczeń podatkowych i prawidłowym prowadzeniu ksiąg rachunkowych; c) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) 
RODO, w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, tj. 
prowadzenia ewentualnych postępowań reklamacyjnych, polegających na przyjmowaniu i rozpatrywaniu 
reklamacji dotyczących Konkursu, wysyłaniu odpowiedzi na reklamacje; dane osobowe w tym celu są 
przetwarzane do czasu zakończenia postępowania reklamacyjnego; d) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w 
celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, tj. dochodzenia 
roszczeń - w celu realizacji wszelkich działań przed procesowych, procesowych oraz egzekucyjnych, 
zmierzających do zaspokojenia roszczeń lub obrony Administratora przed roszczeniami; dane osobowe w tym 
są przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń.  
3. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych i realizacji uprawnień, o których mowa poniżej 
należy kontaktować się z Organizatorem Konkursu.  
4. Dane osobowe niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie, obejmują: imię i nazwisko, adres e-mail, numer 
telefonu, rok urodzenia, adres korespondencyjny.  
5. Dane będą przekazane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora. Dane osobowe osób 
nagrodzonych mogą zostać przekazane firmie kurierskiej lub operatorowi pocztowemu w celu wysyłki 
Nagrody.  
6. Administrator może udostępniać dane osobowe również innym podmiotom, świadczącym na jego rzecz 
usługi wymagające przetwarzania danych, w tym usługi księgowe, usługi prawne, usługi IT oraz usługi 
wspierające działania marketingowe, przy czym podmioty świadczące ww. usługi przetwarzają dane na 
podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.  
7. Dane osobowe Uczestników będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.  
8. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu oraz przechowywane do 
momentu przedawnienia roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów 
prawa.  
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9. Okres przetwarzania danych osobowych Uczestników, którzy nie wygrali nagrody zakończy się z upływem 
trzech miesięcy od końca okresu trwania Konkursu.  
10. Okres przetwarzania danych osobowych Uczestników, którzy wygrali Nagrodę w Konkursie zakończy się z 
upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończył się okres trwania Konkursu (w 
związku z obowiązkiem przechowywania dokumentacji podatkowej).  
11. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.  
12. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.  
13. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne i konieczne dla realizacji 
wskazanych celów. 

§7. Prawa autorskie 
1. Uczestnik zgłaszając się do Konkursu oświadcza, że posiada zgodę modelki, fotografa, fryzjera, projektanta 
na wykorzystanie praw autorskich wszystkich biorących udział w utworze zgłaszanym artystów oraz praw do 
wizerunku modelki.  
2. Uczestnik nieodpłatnie przenosi na rzecz Organizatora Konkursu te prawa oraz w całość swoje autorskie 
prawa majątkowe do zgłoszonych prac konkursowych na wskazanych poniżej polach eksploatacji: a) w zakresie 
utrwalania i zwielokrotniania prac konkursowych - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy prac 
konkursowych (w całości lub we fragmentach), w tym w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, 
zapisu cyfrowego, w celu umieszczenia w dowolnych publikacjach; b) w zakresie obrotu oryginałem albo 
egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo 
egzemplarzy, na których utrwalono prace konkursowe; c) w zakresie rozpowszechniania prac konkursowych, w 
tym: - prezentowanie prac w postaci materiału graficznego, plansz, zdjęć w publikacjach realizowanych przez 
Organizatorów; - publiczne wystawienie, wyświetlenie, publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł 
mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; - publikowanie prac konkursowych na 
stronach internetowych Organizatorów; - zapisywanie prac konkursowych w postaci zapisu cyfrowego na 
komputerach w celu późniejszego ich wykorzystania przez Organizatorów, zamieszczenie i prezentacja prac 
konkursowych wraz z nazwą autora na stronie serwisu Facebook/Instagram i inne. 
3. Uczestnik w momencie zgłoszenia się do Konkursu udziela Organizatorowi zgody na:  
a) wykorzystanie wizerunku w trakcie transmisji LIVE; b) publikację imienia, nazwiska oraz wizerunku 
Uczestnika na stronach internetowych Konkursu i w mediach społecznościowych; c) publikacje prac 
konkursowych Uczestnika na stronie internetowej Konkursu oraz w mediach społecznościowych.  
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez autora pracy 
zgłoszonej do Konkursu.  
5. Wizerunek Uczestnika biorącego udział w Finale oraz jego praca konkursowa mogą być publikowane w 
odpłatnych formach. 

§8. Postanowienia Końcowe 
1. Wszelkie informacje o Konkursie można uzyskać e-mailem pod adresem mistrzostwa@awm.pl.  
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego. Sąd właściwy 
dla sprawy wynika z adresu Organizatora. 
3. Ewentualne spory pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem Konkursu zostaną rozstrzygnięte polubownie. 
 
 


