Regulamin Konkursu „FreeStyle”
1. Konkurs organizowany jest przez Miss Heledore, czyli Monikę Mitraszewską (osobę fizyczną), a
nagrody ufundowała firma kosmetyczna Glazel Natalia Gęsior, ul. Wapienicka 295, 43-384
Jaworze.
2. Konkurs przeprowadzony jest na fanpage’u Miss Heledore http://www.facebook.com/WizazOnline, w zakładce „Konkurs FreeStyle”, a wszystkie
szczegółowe informacje, oraz regulamin konkursu znajdują się na stronie wizazonline.pl.
3. Konkurs trwa od 18.07.2011 do 14.08.2011 r., godz. 23:59.
4. W konkursie może wziąć udział WYŁĄCZNIE osoba, która spełnia poniższe warunki:
•

Jest subskrybentem kanału http://www.youtube.com/user/MissHeledore,

•

Kliknęła „Lubię to” na http://www.facebook.com/WizazOnline.

5. Wspomniane wyżej warunki będą weryfikowane podczas zgłaszania pracy, a osoby nie
spełniające powyższych założeń nie będą mogły przystąpić do konkursu.
6. Uczestnicy konkursu muszą mieć ukończone 18 lat, bądź posiadać zgodę rodziców lub
opiekunów na udział w konkursie.
7. Zgłoszenie do konkursu polega na przesłaniu zdjęć makijażu, poprzez odpowiedni formularz
zamieszczony na http://www.facebook.com/WizazOnline.
8. Konkurs dzieli się na trzy kategorie: MAKIJAŻ IMPREZOWY [poziom łatwy], MAKIJAŻ
ARTYSTYCZNY [poziom średni] i TRANSFORMACJA [poziom trudny]. W każdej kategorii
przewidziane są trzy zwycięskie miejsca. To daje w sumie dziewięć zestawów nagród.
Dodatkowo przewidziana jest nagroda dziesiąta, przyznana przez sponsora – firmę Glazel.
9. Zgłaszając pracę do konkursu należy poprzez formularz zgłoszeniowy wysłać 4 zdjęcia, z
czego jedno przed wykonaniem makijażu, a pozostałe 3 - w różnych ujęciach (np. półprofil, en
face, zbliżenie zamkniętego oka) - po wykonaniu makijażu i wybrać z rozwijanego menu
odpowiednią kategorię konkursu, w której uczestnik chce się ubiegać o zwycięstwo.
10. Zgłaszając się do konkursu, należy w formularzu podać nick z YouTube, by administrator mógł
zweryfikować subskrypcję kanału MissHeledore.
11. Dodatkowo można do konkursu zgłosić film z prezentowanym makijażem, jednak jest to
opcjonalne, by zwiększyć szansę na wygraną – np. pokazać więcej zdjęć jako pokaz slajdów,
bądź proces tworzenia makijażu krok po kroku. W tym celu w formularzu zgłoszeniowym w
odpowiednie pole należy wkleić link do filmu na YT.
12. Jeśli uczestnik chce zgłosić dodatkowo film, musi on również zostać dodany jako odpowiedź
video pod filmem o konkursie FreeStyle, na kanale Miss Heledore, a tytuł zgłoszonego filmu
MUSI brzmieć: Konkurs „FreeStyle” u MissHeledore [nazwa kategorii — makijaż
imprezowy, makijaż artystyczny, bądź transformacja].
13. Każdy uczestnik może przesłać dowolną ilość prac konkursowych, w każdej z kategorii.
14. Makijaże muszą być wykonane przez uczestnika, specjalnie na ten konkurs, na modelce, bądź
na samym uczestniku.
15. Każda z kategorii konkursu ma inną specyfikę;

•

Makijaż imprezowy – najprostsza kategoria, polegająca na przedstawieniu przyjemnego dla
oka, wyjściowego makijażu, wraz ze stylizacją, lub bez.

•

Makijaż kreatywny (artystyczny) – wyższy poziom trudności, wymagający wyobraźni i
dobrej znajomości technik makijażu. Nie ma określonego tematu – liczy się kreatywność!
Można taki makijaż przedstawić z całą stylizacją, bądź bez niej.

•

Transformacja – najtrudniejsza kategoria, dla zaawansowanych pasjonatów makijażu.
Polega na takim wykonaniu makijażu i stylizacji, by zdjęcie „przed” i „po” jak najbardziej się
od siebie różniły. Można używać peruk, lateksu, farb do ciała i wszystkich innych narzędzi
artystycznego wyrazu, które są używane przez wizażystów i charakteryzatorów.

16. Przedstawione makijaże i transformacje nie muszą być „użytkowe”. Liczy się fantazja,
kreatywność oraz staranność wykonania. Ponad to, podczas wybierania prac duża waga
będzie przywiązywana do jakości zdjęć, czystość pracy, interpretacji i stylizacji całej postaci
(makijaż, fryzura, manicure, ubiór, dodatki, akcesoria).
17. Laureaci zostaną ogłoszeni 16.08.2011 roku, w urodziny Miss Heledore ;).
Po wygraniu konkursu Laureat ma 5 dni na przesłanie adresu do wysłania nagrody. Jeśli tego
nie zrobi, nagroda zostanie przekazana do następnego konkursu.
18. Nagrody zostaną wysłane pocztą na podany przez Laureata adres w ciągu 14 dni od daty
ogłoszenia wyników, nie wcześniej jednak niż po zebraniu wszystkich adresów Laureatów.
Nagrody w konkursie:

1 miejsce:
Paleta cieni prasowanych (15)
Paleta cieni wypiekanych (9)
Fixer
Róż w perełkach
Kredka czarna
Puder wypiekany
Cień sypki (mini)
Kompakt mineralny

1 miejsce:
Paleta cieni prasowanych (15)
Fixer
Paleta cieni wypiekanych (4)
Cień sypki
Puder w perełkach
Kompakt mineralny

I KATEGORIA: Transformacja
2 miejsce:
Paleta cieni prasowanych (15)
Paleta cieni wypiekanych (6)
Fixer
Róż w perełkach
Kredka czarna
Cień sypki
Kompakt mineralny

3 miejsce:
Paleta cieni prasowanych (15)
Paleta cieni wypiekanych (4)
Fixer
Róż w perełkach
Kredka czarna
Cień sypki

II KATEGORIA: Makijaż artystyczny
2 miejsce:
3 miejsce:
Paleta cieni wypiekanych (4)
Paleta cieni wypiekanych (4)
Fixer
Fixer
Cień prasowany mat
Cień prasowany mat
Cień sypki
Cień sypki
Kompakt mineralny

III KATEGORIA: Makijaż imprezowy
1 miejsce:
2 miejsce:
3 miejsce:
Paleta cieni wypiekanych (4)
Paleta cieni wypiekanych (4)
Paleta cieni wypiekanych (4)
Fixer
Fixer
Fixer
Róż w perełkach
Cień sypki
Cień sypki
Cień sypki
Kompakt mineralny
Kompakt mineralny

NAGRODA OD FIRMY GLAZEL
Paleta cieni prasowanych (15)
Paleta cieni wypiekanych (4)
Kredka czarna
Puder w perełkach
Fixer
Kompakt mineralny
Cień sypki

19. Dziewięciu Laureatów konkursu, z trzech wspomnianych kategorii, wybiera Miss Heledore, a
jako wskazówkę uwzględniała będzie głosy oddane w galerii konkursowej na Facebooku.
20. Dziesiątego Laureata wybierze sponsor – firma Glazel, posiłkując się odrębnym głosowaniem
odbywającym się na stronie glazel.pl
21. Nagrodę sponsora firma Glazel przyzna niezależnie od kategorii i nagród przyznanych przez
Miss Heledore.
22. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę, by zgłoszone prace zostały nieodpłatnie użyte w
publikacjach związanych z konkursem „FreeStyle”, na stronach
http://www.facebook.com/WizazOnline, WWW.glazel.pl, www.wizazonline.pl, oraz na kanale
Miss Heledore http://www.youtube.com/user/MissHeledore.
23. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za przesłane zdjęcia i za zawarte w nich treści
oraz za ewentualne naruszenie praw osób trzecich. Prace obraźliwe, wulgarne, lub innego
rodzaju, godzące w dobry ton i godność ludzką będą natychmiast odrzucane.
24. Uczestnicy wyrażają zgodę na publikację danych osobowych w postaci imienia i nazwiska,
oraz nicka YouTube, na stronie internetowej www.wizazonline.pl,
http://www.facebook.com/WizazOnline, http://www.youtube.com/user/MissHeledore, oraz
www.glazel.pl na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 roku
Dz.U.nr 133, poz.833.
25. W konkursie może brać udział każdy, niezależnie od miejsca zamieszkania, jednak nagrody
będą wysyłane TYLKO na polskie adresy.
26. Wszelkie aktualności odnośnie konkursu będą publikowane www.facebook.com/WizazOnline i
stronie www.wizazonline.pl
27. Niniejszy regulamin i nagrody mogą ulec zmianie. Miss Heledore zastrzega sobie prawo do
zmiany czasu trwania konkursu i zmiany regulaminu, bez podawania przyczyny.
28. Niniejszy regulamin, jego treść oraz postanowienia są własnością Moniki Mitraszewskiej.
Kopiowanie jego treści w całości, lub w fragmentach jest prawnie zabronione, zgodnie z
ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006r. Nr
90, poz. 631 z późn. zm.).
MISS HELEDORE I GLAZEL VISAGE ŻYCZĄ WAM WSZYSTKIM POWODZENIA!

