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I.	  Zasady	  rejestracji	  i	  warunki	  uczestnictwa	  

	  
W	   Mistrzostwach	   mogą	   wziąć	   udział	   linergistki,	   legitymujące	   się	   certyfikatem	   	   ukończenia	  
szkolenia	   z	   zakresu	   mikropigmentacji.	   Aby	   zostać	   zakwalifikowanym	   do	   Mistrzostw	   należy	  
przesłać	  do	  dnia	  5	  lutego	  na	  adres	  biura	  ARTiSPA	  lub	  na	  adres	  mailowy:	  artiderm@gmail.com	  	  
(preferowane	  ze	  względu	  na	  międzynarodowe	  Jury)	  następujące	  dokumenty:	  

ü Skan,	  kopię	  lub	  zdjęcie	  dyplomu	  ukończenia	  szkolenia	  potwierdzającego	  kwalifikacje	  	  
ü zdjęcia	  wykonanych	  przez	  siebie	  makijaży	  PMU	  przed,	  bezpośrednio	  po	  zabiegu,	  oraz	  

po	  okresie	  wygojenia:	  brwi	  metodą	  włoskową,	  kresek,	  ust	  (po	  3	  przykłady	  z	  każdej	  kategorii)	  
ü wypełnioną	  kartę	  zgłoszeniową	  z	  danymi	  uczestnika	  i	  modelki	  	  
ü wnieść	  	  opłatę	  uczestnictwa	  w	  Międzynarodowych	  Mistrzostwach	  w	  wysokości	  200zł	  

lub	  50	   Euro	  na	   rachunek	  bankowy	  o	  numerze:	   28	  1020	  5011	  0000	  9202	  0213	  6315	   (tytułem:	  
Mistrzostwa)	  ,	  lub	  paypal:	  artiderm@gmail.com.	  	  	  	  	  	  

	  
Do	  finału	  V	  Międzynarodowych	  Mistrzostw	  komisja	  wyłoni	  	  z	  pośród	  nadesłanych	  prac	  8	  osób.	  	  

	  

II.	  	  Informacje	  ogólne	  	  

• Podział	  tematów	  Międzynarodowych	  Mistrzostw:	  	  
Dzień	  1:	  Makijaż	  Długotrwały	  kreski	  (górna	  i	  dolna)	  oraz	  ust	  z	  lip	  light	  
Dzień	  2:	  Makijaż	  Długotrwały	  brwi	  metodą	  włoskową	  -‐	  sprzętem.	  
• Jedną	  Modelkę	  na	  2	  dni	  mistrzostw	  zapewnia	  sobie	  sam	  uczestnik,	  wiek	  30–40	   lat.	  	  

(w	  przypadku	   laureatów	   z	   poza	   Polski,	   organizator	   jest	  w	   stanie	   pomóc	   zapewnić	  modelkę,	  
najpóźniej	  3	  tyg	  przed	  terminem	  Mistrzostw)	  	  	  

• Data:	  5-‐6	  Marca	  2016	  
• Miejsce	  Mistrzostw:	  	  Targi	  BEAUTY	  FORUM	  &	  SPA	  2015	  
Centrum	  Targowo–Kongresowe	  MT	  POLSKA,	  ul.	  Marsa	  56C,	  Warszawa	  
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III.	  Harmonogram	  Mistrzostw	  
	  
	  
5	  Marca	  2016	  –	  MIĘDZYNARODOWE	  MISTRZOSTWA	  	  
9.30	  –	  Spotkanie	  laureatów	  mistrzostw	  i	  modelek	  	  z	  organizatorem	  w	  recepcji	  Targów	  Beauty	  Forum	  
10.00	  –	  Losowanie	  Miejsc,	  zdjęcia	  modelek,	  omówienie	  reguł	  mistrzostw,	  oraz	  przygotowanie	  
stanowiska	  pracy.	  
11.00	  –	  13.00	  Mikropigmentacja	  kresek	  górnych	  i	  dolnych	  
13.00	  –	  15.00	  Mikropigmentacja	  ust	  z	  lip	  light	  
15.30	  –	  Wspólne	  zdjęcie	  modelek	  i	  laureatek	  Mistrzostw,	  oraz	  jury	  
Zdjęcia	  modelek	  po	  zabiegu	  ust	  i	  kresek	  
16.00	  –	  17.00	  Ocena	  Jury	  	  
	  
6	  Marca	  2016	  –	  MIĘDZYNARODOWE	  MISTRZOSTWA	  	  
9.30	  –	  10.00	  –	  omówienie	  	  reguł	  mistrzostw,	  zasad	  oceny	  mikropigmentacji	  brwi,	  	  przygotowanie	  
stanowiska	  pracy.	  
10.00	  -‐12.00	  	  Mikropigmentacja	  brwi	  

12.15	  –	  Zdjęcia	  modelek	  po	  zabiegu	  i	  modelek	  wraz	  z	  laureatkami	  mistrzostw	  
12.30	  –	  13.30	  Ocena	  Jury	  	  
13.30	  –	  Podliczenie	  wyników	  mistrzostw	  
16.00	  –	  Finał	  MIĘDZYNARODOWYCH	  MISTRZOSTW	  na	  Scenie	  Głównej	  Beauty	  Forum	  Meeting	  Point	  
16.30	  –	  Pamiątkowa	  sesja	  zdjęciowa	  zwycięzców	  z	  modelkami,	  finalistów	  i	  jury	  
	  

IV.	  Organizator	  Mistrzostw,	  
	  Sponsorzy	  i	  Partnerzy	  	  
	  
1.	  Organizatorem	  Międzynarodowych	  Mistrzostw	  jest	  ARTiSPA®	  Iwona	  Marciniak,	  ul.	  Szosa	  Chełmińska	  
217,	  87-‐100	  Toruń,	  Poland	  	  
2.	  Głównymi	  sponsorami	  V	  Międzynarodowych	  Mistrzostw	  są:	  	  
-‐	  ARTiSPA®	  z	  siedzibą	  w	  Toruniu	  (87-‐100),	  ul.	  Szosa	  Chełmińska	  217,	  Polska	  
-‐	  Health	  and	  Beauty	  Media	  Sp.	  z	  o.o.,	  z	  siedzibą	  w	  Warszawie	  	  (02–954)	  ul.	  Kubickiego	  9/3,	  Polska	  
3.	  Patronat	  medialny:	  	  
-‐	  Health	  and	  Beauty	  Media	  Sp.	  z	  o.o.,	  z	  siedzibą	  w	  Warszawie	  	  (02–954)	  ul.	  Kubickiego	  9/3,	  Polska	  
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V.	  Nagrody	  

1.	  Laureatami	  Międzynarodowych	  Mistrzostw	  LTL-‐Elite®	  zostają	  trzy	  osoby	  z	  
najwyższymi	  ocenami	  punktowymi	  nadanymi	  przez	  jury	  mistrzostw.	  	  

Specjalistkom	  tym	  przysługują	  następujące	  gratyfikacje:	  	  	  

1st	  Place	  Winner	  -‐	  I	  Miejsce	  –	  tytuł	  Międzynarodowego	  Mistrza	  w	  roku	  2016	  potwierdzony	  
dyplomem	  oraz	  statuetką.	  Nagrody:	  	  

• Sprzęt	  ARTiDERM®	  LASER	  REMOVAL	  ze	  szkoleniem	  wartości	  5	  000	  Euro	  	  
• 10	  Pigmentów	  Derma	  International	  warte	  500Euro	  

2nd	  Place	  Winner	  -‐	  II	  Miejsce	  –	  tytuł	  Międzynarodowego	  Wicemistrza	  w	  roku	  2016	  potwierdzony	  
dyplomem	  oraz	  statuetką.	  Nagrody:	  

• ARTiDERM®	  PMU	  Liner	  w	  teczce	  wartości	  1000	  Euro	  	  
• 23	  Pigmenty	  DERMA	  INTERNATIONAL	  warte	  1000Euro	  

3rd	  Place	  Winner	  -‐	  III	  Miejsce	  –	  tytuł	  Drugiego	  Międzynarodowego	  Wicemistrza	  w	  roku	  2016	  
potwierdzony	  dyplomem	  oraz	  statuetką.	  	  

• 23	  Pigmenty	  DERMA	  INTERNATIONAL	  warte	  1000Euro	  
	  

2.	   8	   Uczestnikom	   finału	   przyznawane	   są	   DYPLOMY	   GRATULACYJNE	   wraz	  	  
z	  	  pamiątkowymi	  MEDALAMI	  UCZESTNICTWA	  w	  FINALE	  MISTRZOSTW	  oraz	  nagrody	  niespodzianki,	  
a	  także	  jeden	  gratisowy	  dzień	  na	  VI	  Symposium	  in	  Medical	  &	  PMU	  Micropigmentation,	  	  Toruń	  8-‐10	  
Października	  2016	  

(Warunkiem	  odbioru	  nagród	  przez	  Zwycięzcę	  jest	  uiszczenie	  od	  nich	  podatku)	  

	  

VI.	  Informacje	  dodatkowe	  	  

Zgłoszenia	  należy	  przesyłać	  w	  terminie	  do	  05.02.2016r	  

• Pocztą	  na	  adres	  Organizatora	  ARTiSPA®	  Iwona	  Marciniak	  ul.	  Szosa	  Chełmińska	  217,	  87-‐100	  

Toruń,	  Polska	  

• Drogą	  mailową	  na	  adres:	  artiderm@gmail.com	  


