REGULAMIN KONKURSU

I. ORGANIZATOR
Organizatorem konkursu jest firma POLWELL Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ołowianej 12, 85461 w Bydgoszczy wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS
0000174805, NIP 967-117-15-32, regon 093144028 kapitał zakładowy: 8 000 000,00 PLN.

II. UCZESTNICY KONKURSU
Uczestnikiem konkursu musi być fryzjer, który ukończył 18 lat. Zgłaszający się fryzjer tworzy
swój własny zespół: on sam, modelka (ewentualnie fotograf, makijażystka). Przewodniczącym
zespołu konkursowego jest fryzjer. Z danego salonu fryzjerskiego może wziąć udział
w konkursie więcej niż jeden fryzjer - w takim przypadku każdy fryzjer musi zebrać własny
zespół.

III. CZAS TRWANIA KONKURSU
1. Czas trwania konkursu: 01.06.2018 – 11.11.2018.
2. Czas zgłaszania prac: 01.06.2018 – 10.09.2018. do godz. 15:00.
3. Gala Finałowa: 11.11.2018.

IV. PRZEDMIOT KONKURSU
Przedmiot konkursu: przygotowanie fryzur uwzględniające koloryzacje, strzyżenia i stylizacje.

V. KATEGORIE KONKURSOWE
Uczestnik konkursu może wybrać tylko jedną z dwóch kategorii konkursowych. Każdy
uczestnik biorący udział w konkursie może zgłosić tylko jedną pracę. W przypadku nadesłania
przez uczestnika zgłoszeń w dwóch kategoriach, pod uwagę będzie brane tylko jedno, to
z najwcześniejszą datą umieszczenia na stronie.
1..Kategoria PERFECT COLOUR
W ocenie prac przez jurorów w tej kategorii będą oceniane najlepsze koloryzacje. Uczestnik
konkursu, który wybierze kategorię PERFECT COLOUR musi wykonać i zgłosić do konkursu
2 kolorowe zdjęcia wystylizowanej modelki. Pierwsze zdjęcie powinno przedstawiać twarz
i fryzurę modelki w pozycji stojącej z przodu. Drugie zdjęcie to zdjęcie z profilu. Do
wykonania fryzury nie mogą być użyte peruki, dopinki, nakrycia głowy oraz ozdoby. Do
wykonania fryzury mogą być stosowane nieozdobne elementy techniczne, ukryte we włosach
tj. wypełniacze, podkładki, gąbki, wsuwki, siatki.
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FRYZURA: koloryzacja/strzyżenie/stylizacja musi być wykonana osobiście przez fryzjera
produktami Montibello: kolor może być wykonany dowolną techniką koloryzacji. Wykonując
koloryzację, fryzjer może korzystać z produktów do dekoloryzacji Montibello.
INNE: wymagana rozdzielczość zdjęć konkursowych:1080x1920 (300 dpi). Biorący udział
w konkursie muszą wskazać produkty wykorzystane do przygotowania fryzury (numery farb,
produkty do stylizacji i pielęgnacji). Ponadto zobowiązani są do wskazania osób
współpracujących przy realizacji konkursowej tj. makijażystka, fotograf. Obligatoryjne jest
również dołączenie w formularzu zgłoszeniowym zaświadczenia ze zgodą na wykorzystanie
wizerunku modelki.
2. Kategoria HYPPERREAL - fryzury przyszłości
W ocenie prac przez jurorów w tej kategorii będą punktowane: kolor, strzyżenie, stylizacja –
forma i kształt, make up, czyli całokształt stylizacji.
Uczestnik konkursu, który wybierze kategorię HYPPERREAL - FRYZURY PRZYSZŁOŚCI
musi wykonać i zgłosić do konkursu 2 zdjęcia całkowicie wystylizowanej modelki. Pierwsze
zdjęcie powinno przedstawiać twarz i fryzurę modelki w pozycji stojącej z przodu. Drugie
zdjęcie to zdjęcie z profilu. W tej kategorii wiedzie prym zasada o zachowaniu maksymalnej
kreatywności. Dopuszczalne są wszelkie techniczne i ozdobne dodatki: podkładki, gąbki,
wsuwki, siatki, dopinki, przedłużane włosy, konstrukcje do podtrzymania formy i ozdoby.
Niedopuszczalne są pełne peruki (zakrywające naturalne włosy) oraz nakrycia głowy
(zasłaniające większość fryzury).
FRYZURA: koloryzacja/strzyżenie/stylizacja musi być wykonana osobiście przez fryzjera
produktami Montibello: kolor może być wykonany dowolną techniką koloryzacji. Wykonując
koloryzację, fryzjer może korzystać z produktów do dekoloryzacji Montibello.
INNE: wymagana rozdzielczość zdjęć konkursowych: 1080x1920 (300 dpi). Biorący udział
w konkursie muszą wskazać produkty wykorzystane do wystylizowania fryzury (numery farb,
produkty do stylizacji i pielęgnacji). Ponadto zobowiązani są do wskazania osób
współpracujących przy realizacji tj. makijażystka, fotograf. Obligatoryjne jest również
dołączenie w formularzu zgłoszeniowym zaświadczenia ze zgodą na wykorzystanie wizerunku
modelki.
3. Inne wymogi formalne
Istnieje bezwzględny zakaz publikacji przez autorów zgłoszonych prac przed 01.10.2018.
Opublikowanie pracy przed wyżej wymienionym terminem jest równoznaczne
z dyskwalifikacją z konkursu.

VI. ETAPY KONKURSU
1. Zgłoszenie
1. W dniach od 01.06.2018 do 10.09.2018 (do godz. 15.00) należy wypełnić formularz
zgłoszeniowy na stronie internetowej www.hairaffair.montibello.pl.
2. W formularzu należy zaznaczyć jedną z dwóch kategorii, do której uczestnik nadsyła
pracę i w której będzie oceniany przez komisję konkursową.
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3. Podczas rejestracji fryzjer musi podać adres salonu, w którym pracuje. Adres będzie
wykorzystany do późniejszego kontaktu w sprawie konkursu. W przypadku publikacji
nazwy salonu przy pracy konkursowej, w dniu finału lub w mediach komunikowana
będzie nazwa salonu umieszczona w formularzu w momencie zgłoszenia.
4. Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól należy zamieścić na stronie
www.hairaffair.montibello.pl w zależności od wybranej kategorii:
- Kategoria PERFECT COLOUR - 2 kolorowe zdjęcia konkursowe wystylizowanej
zgodnie z tematem konkursu modelki
- Kategoria HYPPERREAL - FRYZURY PRZYSZŁOŚCI - 2 kolorowe zdjęcia
konkursowe wystylizowanej zgodnie z tematem konkursu modelki
5. Zamieszczonym zdjęciom automatycznie zostaną nadane numery. Dzięki temu
oceniające je jury nie będzie miało możliwości sprawdzenia, kto jest autorem danego
zdjęcia.
6. Podczas rejestracji należy zadeklarować w formularzu zgłoszeniowym, jakie produkty
Montibello do koloryzacji, pielęgnacji i stylizacji (nazwa i w przypadku koloryzacji
numer odcienia farby oraz moc użytego oksydantu) zostały użyte do wykonania
fryzury. Na podstawie tej informacji wyłonieni finaliści zostaną zaopatrzeni w te same
kosmetyki w celu odtworzenia fryzury w dniu wielkiego finału.
7. Organizator zastrzega sobie, że w sytuacji, gdy do czasu finału konkursu zostaną
wycofane niektóre produkty wykorzystane do przygotowania stylizacji (pojedyncze
odcienie farb, produkty do stylizacji), finalista może mieć prawo do zastąpienia ich
produktami alternatywnymi Montibello, dającymi jak najbardziej zbliżony rezultat
kolorystyczny lub stylizacyjny.
8. W przypadku przesłania więcej niż jednego zgłoszenia przez fryzjera pod uwagę będzie
brane tylko jedno, to z najwcześniejszą datą umieszczenia na stronie.
9. O terminowym zgłoszeniu decyduje data i godzina zgłoszenia.
2. Selekcja nadesłanych prac
1._Dnia 10.09.2018 zostanie zakończony etap nadsyłania prac. Udział w konkursie wezmą
tylko prace spełniające warunki formalne konkursu.
2. 01.10.2018 zbierze się 5-osobowe jury w składzie:

Styliści Montibello: Katarzyna Budka, Wojciech Walczak

Redaktor naczelna Fale Loki Koki: Stefania Dowgiałło-Tabaka

Styliści Sassoon Academy (Londyn): Krzysztof Pacura, Riess Hatcher
W przypadku rezygnacji z członkostwa w jury jednego lub więcej z jego członków
Montibello ma prawo na jego miejsce wskazać nowego jurora lub jurorów.
3. Komisja będzie oceniać prace w dwóch kategoriach:

Kategoria PERFECT COLOUR

Kategoria HYPPERREAL - FRYZURY PRZYSZŁOŚCI
4. Komisja wybierze w kategoriach PERFECT COLOUR oraz HYPPERREAL FRYZURY PRZYSZŁOŚCI po 6 finalistów, spełniających wymogi formalne
konkursu.
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5. W następnym etapie 11.11.2018 finaliści w kategorii PERFECT COLOUR

6.

7.
8.

9.

i HYPPERREAL - FRYZURY PRZYSZŁOŚCI będą prezentować przed komisją
konkursowe stylizacje.
GŁOSOWANIE: Każdy juror może przyznać każdej pracy maksymalnie 10 punktów
w swojej kategorii. Każda praca może otrzymać w sumie maksymalnie 50 punktów.
Do finału wejdzie pierwszych 6 prac z największą liczbą punktów z każdej kategorii.
W przypadku zdyskwalifikowania pracy finałowej, do finału przechodzi praca z kolejną
najwyższą liczbą punktów w swojej kategorii, która nie znalazła się wśród finalistów,
wybranych zgodnie z zasadą największej liczby punktów. W przypadku jednakowej
liczby punktów dwóch lub więcej prac, o wejściu pracy do finału decyduje
Przewodniczący Jury – Katarzyna Budka.
Finaliści zostaną powiadomieni o zakwalifikowaniu się do finału drogą mailową
najpóźniej do 11.10.2018.
W przypadku zdyskwalifikowania pracy finałowej lub braku możliwości dotarcia na
finał zespołu w pełnym składzie, do finału przechodzi praca / zespół z kolejną
najwyższą liczbą punktów w swojej kategorii, która/y nie znalazła się wśród finalistów,
wybranych zgodnie z zasadą największej liczby punktów.
W przypadku jednakowej liczby punktów dwóch lub więcej prac, o wejściu pracy do
finału decyduje Przewodniczący Jury – Katarzyna Budka.

VII. ODTWORZENIE FRYZURY I STYLIZACJI PRZED JURY
W celu oceny wykonania fryzury i stylizacji przez jury, wyłonieni finaliści zostaną poproszeni
o odtworzenie tej samej fryzury, strzyżenia, koloryzacji i stylizacji na tej samej modelce
w obecności jury w dniu finałowej gali, w czasie nie dłuższym niż 4 godziny.

VIII. GALA FINAŁOWA
1. 11.11.2018 odbędzie się uroczysta gala finałowa Montibello HairAffair w Warszawie.
2. Finaliści (6 finalistów w kategorii PERFECT COLOUR, 6 w kategorii HYPPERREAL
- FRYZURY PRZYSZŁOŚCI) będą mieli za zadanie przed komisją zaprezentować
przygotowaną wcześniej fryzurę, makijaż i strój modelki. Powinna to być ta sama
kreacja, która została przedstawiona na zdjęciu zgłoszonym do konkursu. Fryzury
muszą być wykonane wyłącznie produktami Montibello.
3. Głosowanie: Każdy juror może przyznać każdej pracy maksymalnie 10 punktów
w swojej kategorii. Każda praca może otrzymać w sumie maksymalnie 50 punktów.
W przypadku jednakowej liczby punktów dwóch lub więcej prac, o zwycięstwie
decyduje Przewodniczący Jury – Katarzyna Budka. Jury może również przyznać
dowolną ilość wyróżnień. Aby praca została wyróżniona w danej kategorii, zgodzić się
na to musi co najmniej połowa składu jury.
4. Jury wyłoni zwycięzców w kategoriach:
- w kategorii PERFECT COLOUR - I, II i III miejsce
- w kategorii HYPPERREAL - FRYZURY PRZYSZŁOŚCI – I, II, III miejsce
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IX. KRYTERIA OCENY
Zarówno w zamieszczonych na stronie internetowej zdjęciach, jak i w kreacjach tworzonych
podczas Gali Finałowej oceniane są następujące elementy:
1. Kategoria PERFECT COLOUR: najlepsza koloryzacja
2. Kategoria HYPPERREAL - FRYZURY PRZYSZŁOŚCI: strzyżenie, koloryzacja,
stylizacja (forma i kształt), makijaż – całokształt

X. WYBÓR LAUREATÓW
Wyboru laureatów z grona finalistów dokona komisja w składzie:
1. Styliści Montibello: Katarzyna Budka, Wojciech Walczak
2. Redaktor naczelna Fale Loki Koki: Stefania Dowgiałło-Tabaka
3. Styliści Sassoon Academy (Londyn): Krzysztof Pacura

XI. NAGRODY
1. Kategoria PERFECT COLOUR i HYPPERREAL - FRYZURY PRZYSZŁOŚCI:
I MIEJSCE
 nożyczki Tondeo z grawerem nazwiska stylisty
 szkolenie w Sassoon Academy w Londynie (5 dni szkolenia): Salon Creative Cut lub
Trilogy
https://www.sassoon-academy.com/en/academy/uk/courses/london/Short-TermCUT/salon-creative
https://www.sassoon-academy.com/en/academy/uk/courses/london/Short-TermCUT/trilogy
 wywiad w magazynie Fale Loki Koki
 publikacja autorskich zdjęć w dziale Trendy magazynu Fale Loki Koki
 statuetka i dyplom Montibello Hair Affair 2018
II MIEJSCE
 szkolenie w Akademii Montibello w Barcelonie (pobyt 3-dni, szkolenie 1-dzień)
 sprzęt Moser o wartości 2000 zł
 statuetka i dyplom Montibello Hair Affair 2018
III MIEJSCE
 szkolenie w Akademii Montibello w Barcelonie (pobyt 3-dni, szkolenie 1-dzień)
 sprzęt Moser o wartości 1000 zł
 statuetka i dyplom Montibello Hair Affair 2018
2. Odbiór nagród
1. Nożyczki Tondeo z grawerem nazwiska stylisty zostaną przekazane do 31.01.2019.
2. Szkolenie w Sassoon Academy w Londynie – voucher na wybrane szkolenie (Salon
Creative Cut lub Trilogy) będzie ważny do 31.12.2019. Organizator konkursu pokrywa
wyłącznie koszt szkolenia na miejscu w Londynie. Organizator nie pokrywa kosztów:
hotelu, wyżywienia i przelotu.
3. Szkolenie w Akademii w Barcelonie – voucher na szkolenie będzie ważny do
31.12.2019. Organizator konkursu pokrywa koszt: szkolenia na miejscu w Barcelonie,
hotelu, wyżywienia i przelotu.

5

4. Wywiad oraz autorskie zdjęcia w dziale Trendy magazynu Fale Loki Koki zostaną
zamieszczone w numerze Wiosna 2019 Fale Loki Koki.
5. Sprzęt Moser zostanie przekazany laureatom 11.11.2018 podczas Wielkiego Finału
w Warszawie.
6. Statuetki i dyplomy Montibello Hair Affair 2018 zostaną przekazane laureatom
11.11.2018 podczas Wielkiego Finału w Warszawie.
3. Dochód (przychód) z tytułu wygranej podlega opodatkowaniu przez Laureata według tych
samych zasad, jak dochód z prowadzonej działalności gospodarczej.

XII. DOSTĘPNOŚĆ REGULAMINU
Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.hairaffair.montibello.pl oraz
w siedzibie organizatora.

XIII. POSTANOWIENIA DODATKOWE
W konkursie Montibello HairAffair nie mogą brać udziału:
- pracownicy firmy POLWELL Sp. z o.o. i hurtowni współpracujących w ramach Grupy
POLWELL i ich rodziny
- instruktorzy Montibello oraz ich rodziny i pracownicy ich salonów
- członkowie jury oraz ich rodziny i pracownicy.
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