REGULAMIN MISTRZOSTW
LART DIPPING SYSTEM MASTER CUP
2018
KONKURENCJA – MANICURE TYTANOWY KOLOR & FRENCH

KRYTERIA WZIĘCIA UDZIAŁU W MISTRZOSTWACH:
Udział w Mistrzostwach może wziąć wyłącznie profesjonalna stylistka/stylista paznokci, która/y
odbyła szkolenie z Manicure Tytanowego (dowolnej firmy) i posiada własny salon stylizacji paznokci
lub jest zatrudniona/zatrudniony w salonie stylizacji paznokci, który wykonuje metodę tytanową i
odbył szkolenie z Manicure Tytanowego. W konkursie mogą wziąć udział zarówno Klienci z Polski, jak
i zagraniczni, pracujący na dowolnej marce produktów do Manicure Tytanowego.

KONTAKT Z ORGANIZATOREM:
V&K Cosmetic
Ul. Górska 6
43-300 Bielsko-Biała
www.lartnails.com
www.vkcosmetic.pl

Osoba kontaktowa:
Natalia Czyrny – tel. 507 360 137
e-mail: natalia@vkcosmetic.pl

PRZESŁANIE APLIKACJI KONKURSOWYCH:
Aplikacje konkursowe prosimy przesłać w postaci filmu na adres e-mail: lartnailsofficial@gmail.com.
Film może być załączony bezpośrednio jako plik filmowy lub w postaci linku YouTube/Vimeo lub za
pośrednictwem wetransfer.com – ważne, aby w mailu znalazł się:
- plik/link do YouTube/Vimeo/WeTransfer z filmem
- 2 zdjęcia przedstawiające końcowy efekt pracy
- wypełniony formularz zgłoszeniowy, podbity pieczątką firmową i podpisany przez uczestnika (skan)
- skan certyfikatu, potwierdzającego odbycie szkolenia z Manicure Tytanowego
W odpowiedzi otrzyma Pani/Pan maila, informującego o przyjęciu zgłoszenia, będącego
jednocześnie potwierdzeniem wzięcia udziału w Mistrzostwach.
Udział w Mistrzostwach jest BEZPŁATNY.

ZADANIE KONKURSOWE:
Uczestnik konkursu musi nagrać film, w którym zaprezentuje aplikację Manicure Tytanowego Kolor +
French na jednej dłoni: 3 paznokcie kolor czerwony (dowolny odcień czerwieni), 2 paznokcie french.
Cała aplikacja (5 paznokci) musi zostać wykonana na naturalnej płytce (na paznokciach nie może
znajdować się żaden materiał) w maksymalnie 30 minut. Uczestnik może używać produktów do
Manicure Tytanowego dowolnej firmy/marki. Uczestnik pracuje na własnych produktach.
Film musi zostać nagrany od momentu przygotowania płytki, opracowania paznokcia, skórek, poprzez
aplikację koloru i frencha. Na sam koniec filmu należy dokładnie zaprezentować przed kamerą całość
pracy, tak, by paznokcie były dobrze widoczne z każdej strony. Kamera musi zostać ustawiona w taki
sposób, aby na każdym etapie paznokcie i każdy wykonywany krok były bardzo dobrze widoczne.
Wcześniejsze przygotowanie płytki i opracowanie paznokcia/skórek jest zabronione i grozi
dyskwalifikacją. Wcześniejsze przedłużenie paznokci za pomocą szablonu/tipsów jest zabronione i
grozi dyskwalifikacją. Aplikacja musi zostać wykonana na naturalnej płytce.

KRYTERIA OCENY:

KRYTERIUM
1. Kształt

MAX
PUNKTÓW
20

OPIS

2. Długość

10

Długość musi być taka sama we wszystkich 5 paznokciach.

3. Linie boczne

10

4. Krzywa C/apex

20

5. Opracowanie
materiału

10

6. Linia uśmiechu

10

7. Ślady pilnika,
połysk

5

Linie boczne powinny być proste, aż do wolnego brzegu. Zarówno lewa, jak I
prawa linia boczna muszą być względem siebie równe. Linie boczne nie mogą
być szersze niż łożysko paznokcia. Z perspektywy bocznej górna i dolna
krawędź powinny być względem siebie równoległe. Dolna krawędź nie
powinna być grubsza niż karta kredytowa.
Krzywa C musi być zbudowana dokładnie tak samo na każdym z 5 paznokci.
Wszystkie paznokcie powinny mieć ten sam tunel. Linia włosa na każdym z
paznokciu nie może być grubsza od karty kredytowej.
Pod paznokciami i przy skórkach nie mogą pozostać resztki materiału.
Materiał nie może być przetarty, zapowietrzony, z widocznymi plamami,
opiłkami, czy drobinkami materiału. Materiał po opracowaniu musi być
równy, gładki i równomiernie zaaplikowany na wszystkich 5 paznokciach.
Materiał nie może nachodzić na skórki.
Linia uśmiechu musi być identyczna, wyraźna i równa w obu paznokciach. Nie
może “odstawać” od reszty paznokcia, całość musi być gładka.
Na stylizowanych paznokciach nie mogą być widoczne ślady pilnika. Całość
powinna mieć idealny połysk.

8. Czystość
preparatów,
higiena pracy

5

Wszystkie preparaty powinny być zadbane i czyste. Pod uwagę w trakcie
oceny będzie brana również czystość stanowiska pracy, higiena pracy oraz
prawidłowe dbanie o preparaty w trakcie pracy – przecieranie pędzielków, itd.

9. Przygotowanie i
opracowanie
skórek

5

Skórki muszą być perfekcyjnie opracowane, nie mogą odstawać.

Kształt paznokci jest opcjonalny (nie narzucony), ale musi być identyczny we
wszystkich 5 paznokciach.

10. Ogólne
wrażenie

10

Czy paznokcie są idealnie wybudowane/wymodelowane? Czy są odpowiedniej
gruności i kształtu, który jest dopasowany do ręki modelki? Czy skórki są
idealnie wymodelowane, czy nie zawierają urazów/obrażeń? Czy kamuflaż we
frenchu został dobrze dopasowany do koloru skóry modelki?

Maksymalna ilość zdobytych punktów: 105

Z konkursu zostaną zdyskwalifikowane prace:
- których wykonanie zajmie więcej niż 30 minut
- w których paznokcie zostaną wcześniej przygotowane/opracowane
- w których paznokcie zostaną wcześniej przedłużone
- w których uczestnik nie posiada ukończonego szkolenia z Manicure Tytanowego
- w których uczestnik nie posiada własnej działalności lub nie jest zatrudniony w salonie
kosmetycznym
- w przypadku których aplikacja konkursowa przesłana mailowo nie będzie kompletna

TERMIN ZGŁASZANIA PRAC:
Prace konkursowe należy zgłaszać do 31 stycznia 2019 roku.
Ogłoszenie wyników – do 28 lutego 2019 roku.

NAGRODA GŁÓWNA:
Zwycięzca otrzyma:
- roczny kontrakt ambasadorski – AMBASADOR LART MANICURE TYTANOWEGO/LART DIPPING
SYSTEM AMBASSADOR, który obejmuje:
•
•
•
•
•
•
•

Dyplom Certyfikowanego Ambasadora Marki LART w języku polskim oraz angielskim
Puchar LART Dipping System MASTER
Promocję zwycięzcy, jego prac/stylizacji oraz jego salonu w mediach społecznościowych
marki LART na Facebooku oraz Instagramie – dwa razy w miesiącu przez rok.
Promocja zwycięzcy, jego prac/stylizacji oraz jego salonu na stronie internetowej:
www.vkcosmetic.pl
Bezpłatny dostęp do wszystkich płatnych webinarów, warsztatów technicznych online marki
LART, odbywających się w 2019 roku
Darmowy udział we wszystkich wydarzeniach i warsztatach organizowanych przez LART w
2019 roku
Status jurora w trakcie Mistrzostw LART Dipping System Master Cup w 2019 roku

- profesjonalne, certyfikowane szkolenie Nail Art w Manicure Tytanowym o wartości 700 zł, które
odbędzie się w Europejskim Centrum Szkoleniowym V&K Cosmetic w Bielsku-Białej i będzie

prowadzone przez Katerinę Mayorovą – 9-krotną złotą medalistkę mistrzostw stylizacji paznokci –
termin szkolenia ustalony indywidualnie
- pakiet produktów do Manicure Tytanowego LART, w skład którego wchodzą Gel Top, Gel Base,
Quick Dry, Brush Cleaner, Vitamin Bond oraz 5 pudrów kolorowych o pojemności 28 g (dowolnie
wybranych) – łączna wartość produktów - 635 zł

Łączna wartość nagród to ponad 2000 zł!

JURY KONKURSOWE W SKŁADZIE:
Justyna Dunat – główny szkoleniowiec V&K Cosmetic. Szkoleniowiec Manicure Tytanowego od
samego początku wprowadzenia tej metody na rynek europejski (odbyła szkolenie instruktorskie
prowadzone przez Roswitha Vogl - szkoleniowca SNS Nails). Prowadzi szkolenia z Manicure
Tytanowego, w tym z Nail Artu oraz przedłużania i korekty dla klientów z całej Europy. Ekspert marek
SNS i LART - prowadzi liczne pokazy, seminaria, webinary, warsztaty, prezentacje na wydarzeniach
branżowych w całej Polsce. Autorka wielu instruktażowych artykułów w mediach branżowych.
Posiada również certyfikaty z zaawansowanej stylizacji żelowej, podkładania formy, micropainting-u,
nail art-u oraz pielęgnacji dłoni.
Kateryna Maiorova - instruktor i szkoleniowiec V&K Cosmetic o duszy artystki i plastycznym
wykształceniu. Stylistka manicure z wieloletnim doświadczeniem. Mistrzyni Nail Art. Specjalizuje się
w zdobieniach, prowadzi zaawansowane szkolenia techniczne z Nail Artu. Ponadto prowadzi
szkolenia z Manicure Tytanowego w Europejskim Centrum Szkoleniowym V&K Cosmetic w BielskuBiałej. Jej wypowiedzi eksperckie i prace można znaleźć w wielu prestiżowych magazynach
branżowych. Jedna z niewielu w Polsce stylistek stosująca w manicure technikę aerografii.
10.2016 Złota i 2-krotna brązowa medalistka kwalifikacyjnych mistrzostw Ukrainy z stylizacji paznokci
w Charkowie
03.2017 2-krotna brązowa medalistka mistrzostw "Kufel Kieva"
03.2017 2-krotna złota medalistka mistrzostw "Imperium Urody" (Ukraina, Winnica)
09.2017 6-krotna złota medalistka międzynarodowych mistrzostw "Złoty pędzel" (Ukraina, Odesa)
Karina Makuch - instruktor i szkoleniowiec V&K Cosmetic. Szkoleniowiec Manicure Tytanowego w
Europejskim Centrum Szkoleniowym V&K Cosmetic w Bielsku-Białej. Prowadzi liczne warsztaty i
pokazy, a jej wypowiedzi eksperckie można znaleźć w wielu prestiżowych magazynach branżowych.
Aleksandra Łatka-Kowalik - szkoleniowiec V&K Cosmetic Kraków. Magister Kosmetologii Collegium
Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego z wieloletnim doświadczeniem w stylizacji paznokci.
Absolutna perfekcjonistka i pasjonatka swojej pracy, specjalistka od techniki i profilowania paznokci.
Posiada liczne uprawnienia, certyfikaty i dyplomy z zakresu stylizacji, przedłużania, zdobienia
paznokci metodą tytanową, hybrydową, żelową, manicure klasycznego, biologicznego i japońskiego.
Prowadzi szkolenia z Manicure Tytanowego Kolor + French, Nail Artu, Korekty i przedłużania na
szablonie w manicure tytanowym.

Magda Talecka-Borowska - stylistka z 10-letnim doświadczeniem, certyfikowany trener Manicure
Tytanowego, pasjonatka kosmetyki i kolorowych paznokci, perfekcjonistka w każdym calu. Regularnie
uczestniczy w kursach i szkoleniach oraz targach branżowych. Szkoleniowiec V&K Cosmetic w
Białymstoku. Jej szkolenia cieszą się ogromnym powodzeniem i przede wszystkim uznaniem
kursantek.
Magda Kosno - szkoleniowiec Manicure Tytanowego w mazowieckim oddziale V&K Cosmetic.
Ukończyła Szkołę Główną Handlową w Warszawie - kierunek Bankowość i Rachunkowość. Przez 10 lat
pracowała w banku z poczuciem, że marzy o pracy stylistki paznokci. Ukończyła szereg kursów i
szkoleń i odeszła z bankowości wprost do branży beauty. Od kilku lat wykonuje pracę swoich marzeń,
jednocześnie spełniając się w roli instruktora, a grupa jej zadowolonych kursantek, stale wzrasta!
Małgorzata Piotrowska - stylistka i szkoleniowiec marek SNS i LART związana z V&K Cosmetic od
2016 roku. Dyplomowana kosmetyczka i stylistka paznokci, która na swoim koncie ma wiele szkoleń.
Swoją przygodę z zawodową stylizacją paznokci rozpoczęła w 2013. Dodatkowo ukończyła
jubilerstwo, co pozwala jej zwłaszcza świetnie odnaleźć się Nail Arcie, z którego ukończyła liczne
szkolenia. W V&K Cosmetic prowadzi szkolenia z techniki french & kolor i zdobnictwa paznokci.
Prowadzi również warsztaty i bierze udział jako przedstawiciel marki na targach branżowych
Małgorzata Gajda - Szkoleniowiec w Europejskim Centrum Szkoleniowym V&K Cosmetic - oddział
Koszalin. Kosmetolog i podolog. Prowadzi szkolenia z Manicure Tytanowego Kolor + French,
przedłużania i korekty, a także szkolenia z pedicure kosmetycznego. Instruktor i prowadząca w trakcie
licznych warsztatów i pokazów, autorka wielu specjalistycznych artykułów branżowych na temat
podologii i stylizacji paznokci.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
LART DIPPING SYSTEM MASTER CUP

KARTA ZGŁOSZENIOWA ( prosimy o czytelne wypełnienie DRUKOWANYMI LITERAMI )
Imię i Nazwisko
Pełne dane firmy (nazwa,
adres, NIP)
E-mail
Nr telefonu
kontaktowego

Ważne!
Skan wypełnionego, podbitego pieczątką firmową oraz podpisanego przez Uczestnika formularza
zgłoszeniowego prosimy przesłać wraz z filmem konkursowym, zdjęciami pracy oraz skanem certyfikatu,
potwierdzającym odbycie szkolenia z Manicure Tytanowego mailowo na adres: lartnailsofficial@gmail.com .

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA
1.Oświadczam, że zapoznałem się z Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa dostępnymi na stronie www.vkcosmetic.pl,
stanowiącymi integralną cześć zgłoszenia udziału w LART Dipping System Master 2018. Akceptuję zapisy zawarte w
Ogólnych Warunkach Uczestnictwa oraz w Polityce Prywatności zgodnej z RODO .
2.Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu udziału w konkursie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a
Rozporządzenia 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).
3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych RODO Uczestnikowi przysługuje prawo do:
- żądania od Organizatora dostępu do danych osobowych,
- żądania od Organizatora sprostowania danych osobowych,
- żądania od Organizatora usunięcia danych osobowych,
- żądania od Organizatora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
- przenoszenia danych osobowych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego. Z powyższych praw można skorzystać poprzez kontakt e-mailowy pod adresem:
marketing@vkcosmetic.pl lub kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Górska 6, 43-300 Bielsko-Biała.

Pieczęć firmowa

Data i czytelny podpis Uczestnika LART Dipping System
Master 2018

