
 

 

Białystok, dn. 10 maja 2021 

 

Konkurs  Makijażu Fantazyjnego pt. „ KOLOROWE MOTYLE” 
 

Regulamin Konkursu Makijażu Fantazyjnego  pt: „KOLOROWE MOTYLE” 

 zwany dalej „Regulaminem” 

 

§ 1. Organizator. 

 

1. Organizatorem konkursu jest Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych – Szkoła 

Policealna Województwa Podlaskiego w Białymstoku, mieszcząca się przy ulicy 

Ogrodowej 23 w Białymstoku. 

2. Organizator jest odpowiedzialny za przeprowadzenie Konkursu, przyznanie nagród oraz 

dyplomów wyróżnionym uczestnikom Konkursu. 

3. Konkurs Makijażu Fantazyjnego organizowany jest pod tytułem „Kolorowe motyle”, 

zwany jest dalej "Konkursem" i zostanie ogłoszony na stronie internetowej Szkoły 

www.czmis.pl oraz na Facebooku Szkoły www.facebook.com/sp1oz   

 

§ 2. Zasady ogólne. 

 

1. Osoba, która weźmie udział w Konkursie i wyrazi zgodę na niniejszy Regulamin, zwana 

jest dalej Uczestnikiem. 

2. Uczestnik/rodzic lub opiekun osoby niepełnoletniej wyraża zgodę na udostępnianie  

i przetwarzanie danych na potrzeby przeprowadzenia, obsługi i realizacji Konkursu, 

zgodnie z rozporządzeniem 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) oraz 

ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 

1781). 

3. Za dane osobowe Uczestnika Konkursu, na których przetwarzanie wyrażona jest zgoda 

uznaje się w szczególności: 

a) imię i nazwisko uczestnika 

b) data i miejsce urodzenia 

c) wiek uczestnika 

d) adres do korespondencji 

e) dane umożliwiające kontakt z osobą (adres e-mail, nr telefonu) 

f) nazwę i adres szkoły uczestnika 

g) wizerunek twarzy. 

4. Administratorem danych osobowych jest Organizator.   

5.  Dane osobowe Uczestnika gromadzi i przetwarza Organizator zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa. 

http://www.czmis.pl/
http://www.facebook.com/sp1oz


 

6. Organizator ma prawo gromadzić, przetwarzać dane osobowe przedstawicieli 

ustawowych niepełnoletnich uczestników konkursu. 

7. Dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z organizacją, realizacją oraz 

oceną prac konkursowych zgodnie z niniejszym regulaminem. 

8. Organizator konkursu będzie przechowywał dane osobowe przez okres 1 roku od dnia 

ogłoszenia wyników konkursu i po upływie tego okresu przechowywania Organizator 

konkursu usunie dane osobowe. 

 

 

§ 3. Warunki uczestnictwa w Konkursie 

 

1. Konkurs jest organizowany w formie zdalnej. Należy samodzielnie wykonać zadanie 

konkursowe nawiązujące do tematu Konkursu.  

2. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół ponadpodstawowych (liceum, 

technikum).  

3. Zadanie konkursowe polega na samodzielnym wykonaniu makijażu fantazyjnego wraz 

ze stylizacją nawiązującą do tematu Konkursu. Udokumentowanie pracy następuje  

w postaci 3 zdjęć:  

a. zdjęcia twarzy przed makijażem (obejmujące minimum twarz, szyję i dekolt),   

b. zdjęcia twarzy po wykonaniu makijażu (obejmujące minimum twarz, szyję i dekolt),   

c. zdjęcie całej sylwetki obrazujące całkowitą stylizację. 

4. Podczas wykonania makijażu i stylizacji dopuszcza się elementy specjalne: sztuczne 

rzęsy, brokaty, kępki, pasy doklejanych rzęs, cyrkonie, inne elementy zdobnicze. 

Wymagana jest stylizacja tematyczna ubioru oraz fryzury, dopuszczalne są ozdoby na 

głowie, okrycie głowy jako część składowa całego projektu. Fryzura musi być wykonana 

samodzielnie podczas Konkursu. 

5. Uczestnicy  wykonują makijaż i stylizację z wykorzystaniem własnych materiałów, 

kosmetyków i akcesoriów. 

6. Prezentowane prace muszą być zgodne z obowiązującym prawem, zasadami współżycia 

społecznego, dobrymi obyczajami, nie naruszające prawa Organizatora  

i prawa osób trzecich, nie naruszają dóbr osobistych, nie mogą być: obraźliwe, wulgarne, 

zawierające treści dyskryminujące płeć, rasę, narodowość, język, religię lub posiadające 

charakter pornograficzny. 

7. Biorąc udział w konkursie, Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do przestrzegania 

warunków niniejszego Regulaminu i potwierdza, iż udział w Konkursie następuje  

na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie. 

8. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie do dn. 16.05.2021 wymaganych dokumentów: 

a. oświadczenie, że wykonane zadanie konkursowe nie narusza praw autorskich osób 

trzecich,  

b. formularz zgłoszeniowy wraz z podpisanym oświadczeniem o wyrażeniu zgody na 

przetwarzanie danych osobowych oraz na nieodpłatne udzielenie prawa do 

wykorzystania przez Organizatora wykonanych zadań w trakcie trwania konkursu, 

w przypadku osoby pełnoletniej, 



 

c. formularz zgłoszeniowy wraz z podpisanym oświadczeniem przedstawiciela 

ustawowego (rodzica lub opiekuna prawnego) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie 

danych osobowych uczestnika oraz na nieodpłatne udzielenie prawa do 

wykorzystania przez Organizatora wykonanych zadań w trakcie trwania konkursu, 

w przypadku osoby niepełnoletniej, 

d. poświadczenia aktualnego statusu uczniowskiego (zdjęcie/skan aktualnej 

legitymacji szkolnej). 

9. Udział w Konkursie Makijażu Fantazyjnego jest nieodpłatny.  

10. Organizator ma prawo usunąć pracę Uczestnika, którego zadanie będzie niezgodne  

z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami, 

naruszające prawa Organizatora i prawa osób trzecich, naruszające dobra osobiste, 

obraźliwe, wulgarne, zawierające treści dyskryminujące płeć, rasę, narodowość, język, 

religię, posiadające charakter pornograficzny. Wykrycie niesamodzielności pracy będzie 

również skutkowało dyskwalifikacją z Konkursu. 

 

§ 4. Zasady i przebieg Konkursu 

 

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie Makijażu Fantazyjnego  jest przesłanie zdjęć  

w formacie JPEG o wymiarach: szerokość 583 piksele, wysokość 736 piksele, 

rozdzielczość w poziomie i poziomie 96 dpi wymaganych w pkt 3 zadania 

konkursowego na adres e-mail: konkurs@czmis.pl lub  dostarczenie osobiście  

w formie elektronicznej (na nośniku danych) na poniższy adres: 

Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych – Szkoła Policealna Województwa 

Podlaskiego w Białymstoku, ul. Ogrodowa 23 15-027 Białystok. 

w nieprzekraczalnym terminie 23.05.2021r. 

2.  Każdy Uczestnik może wykonać jeden makijaż fantazyjny ze stylizacją konkursową. 

3. W Konkursie wezmą udział wyłącznie zadania konkursowe, które zostaną opublikowane 

w dn. 28.05.2021r. na stronie Centrum Zawodów Medycznych  

i Społecznych – Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego w Białymstoku oraz 

Facebooku Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych – Szkoła Policealna 

Województwa Podlaskiego w Białymstoku, przygotowane w sposób opisany powyżej  

i które będą spełniać postanowienia niniejszego Regulaminu. 

4. Czas głosowania Internautów na wybrane prace konkursowe trwa od dnia publikacji  

tj. 28.05.2021r do dnia 6.06.2021r. 

5. Oceny oraz wyboru zwycięzców i osób wyróżnionych dokona Komisja Konkursowa. 

Przewidziane jest nagrodzenie I, II, III miejsca oraz nagrody internautów. Nagrody 

zostaną przyznane po rozstrzygnięciu Konkursu. 

 

§ 5. Kryteria oceny: 

 

1. Ocenie podlegać będzie: 

− efekt końcowy wykonania makijażu twarzy, 



 

− efekt końcowy wykonania stylizacji zgodnej z tematem 

− staranność wykonania zadania oraz sposób przedstawienia efektów zadania 

− zgodność zadania konkursowego z tematem konkursu 

2. Ocena zadania konkursowego przez internautów - liczba „pozytywnych reakcji  

i udostępnień” („like”, „super”….) przy zadaniu konkursowym na Fb Organizatora. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy i opinii wyrażonych przez 

użytkowników Facebooka pod pracami konkursowymi na stronie facebookowej 

Organizatora. 

4. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia  

w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz serwisu 

Facebook. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony 

Facebooka. 

 

§ 6. Nagrody 

 

Nagrody stanowią wartość rzeczową, nie przewidziane są nagrody pieniężne. Zwycięzca  

nie może żądać zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny, ani na żadną inną formę 

rekompensaty pieniężnej. 

 

§ 7. Komisja konkursowa 

 

1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu nadzór sprawuje Komisja konkursowa. 

Komisja dokonuje weryfikacji przyznania nagród, rozstrzyga wszystkie wątpliwości  

i kwestie sporne związane z Konkursem.  

2. Członkowie Komisji konkursowej pełnią powierzoną funkcję na zasadzie dobrowolności, 

przestrzegając zasady, iż każdy juror zobowiązany jest oceniać zadanie w sposób 

niezależny i niezawisły zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą merytoryczną  

i fachową. 

3. W skład Komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele kadry pedagogicznej 

Organizatora oraz przedstawiciele branży beauty. 

4. W przypadku członków Komisji konkursowej spoza personelu Organizatora ich dane 

osobowe podlegają ochronie zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa 

oraz Polityką ochrony danych Organizatora konkursu. 

5. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników  nastąpi w dniu 11.06.2021r. Wyniki 

będą ogłoszone na stronie internetowej Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych – 

Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego w Białymstoku oraz Facebooku Centrum 

Zawodów Medycznych i Społecznych – Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego w 

Białymstoku . 

 

§ 8. Prawa i obowiązki Uczestników 

 

1. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Złożenie 

podpisanego formularza jest jednoznaczne z akceptacją warunków Konkursu. 



 

2. Wszelkie naruszenia Regulaminu Konkursu mogą skutkować wykluczeniem Uczestnika 

z udziału w Konkursie. 

 

3.  Niedopuszczalne jest podejmowanie przez Uczestników działań sprzecznych  

z prawem, sprzecznych z zasadami współżycia społecznego, uznanych powszechnie za 

naganne moralnie, społecznie niewłaściwe lub naruszających zasady etykiety. 

 

§ 9.  Postanowienia końcowe dotyczące niniejszego Regulaminu 

 

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu 

cywilnego oraz innych obowiązujących ustaw.  

2. Kwestie sporne nieujęte w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Komisja konkursowa. 

3. Rozstrzygnięcia Komisji są ostateczne. 

4. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z odpowiedzialności za jego przestrzeganie. 

 


