REGULAMIN
1. Konkurs polega na wykonaniu fryzury typu”Skin fade” w jak najszybszym czasie (max.
15minut).
2. Każdy ze startujących zawodników musi mieć ukończone 18 lat.
3. Zawodnik nie może być spokrewniony z żadnym z sędziów oraz nie może być
pracownikiem żadnego z sędziów.
4. W każdej edycji konkursu weźmie udział 8 zawodników.
5. Zawodnicy startują w etapach:
-eliminacje 4:4
-półfinał 2;2
-finał 1:1.
6. Zwycięzcą konkursu zostanie zawodnik, który zdobędzie największą ilość punktów jury.
7. Zawodnicy startują w pierwszym etapie na swoich modelach. Każdy z zawodników
zobowiązany jest do zapewnienia sobie 2 modeli, zgodnie z obowiązującym regulaminem.
8. Długość włosów modela : włosy po górze powinny mieć minimum 5 cm,
włosy po bokach powinny mieć minimum 2 cm.
9. Modele posiadający znaki wcześniejszego przygotowania będą eliminowani, a zawodnicy
zdyskwalifikowani z konkursu.
10. Dozwolony sprzęt: maszynka do strzyżenia, maszynka konturówka, golarka, brzytwa,
nożyczki, degażówki, suszarka, spryskiwacz, grzebień.
11. Dozwolone kosmetyki : pomada, pasta, wosk, lakier, talk, puder do układania włosów.
12. Niedozwolone jest używanie prostownicy, falownicy, lokówki, okrągłej szczotki do
modelowania.
13. Niedozwolone kosmetyki: pudry koloryzujące, żele koloryzujące, kolory w sprayu, pianki
koloryzujące, farbowanie.
14. Czas strzyżenia: 15 minut.
15. Zawodnicy po upływie czasu odchodzą od stanowiska.
16. Zawodnik, który ukończy przed upływem czasu, podnosi rękę, przygotowuje modela do
oceny sędziów i odchodzi od stanowiska.
17. W skład jury wchodzi: 3 sędziów głównych oraz 2 sędziów pomocniczych.
18. Punktacja jawna, jury dokonuje oceny przy modelu.
19. Jury przyznaje punkty w skali 0-10, w kategoriach: czas strzyżenia, czystość przejścia
Skin Fade, kontury, modelowanie, wykończenie fryzury.Jury dokonuje punktacji bez
wzajemnego porozumiewania się w kwestii konkursu.
20. Jury może przyznać punkty ujemne za nieprzestrzeganie regulaminu, używanie rzeczy
niedozwolonych, rozpoczęcie pracy przed startem lub kontynuowanie pracy po upływie 15
minut.
21. W przypadku remisu punktów, decyduje czas w jakim zawodnik wykonał strzyżenie.
21. Jury może przyznać 3 żółte kartki oraz czerwoną, która dyskwalifikuje zawodnika z
dalszego udziału w konkursie. Żółte kartki otrzymywane są za widoczne zacięcie skóry
modela, za nie zgłoszenie zakończenia pracy sygnalizowane podniesioną ręką. Czerwoną
kartkę zawodnik otrzymuje za rozpoczęcie pracy przed startem lub kontynuowanie pracy po
upływie 15 minut oraz użycie niedozwolonego sprzętu.
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Organizatorzy konkursu
Mario Mayer
Zgłoszenie do konkursu
Zgłoszenie do konkursu Fast Fade Fight jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu
uczestnictwa
Przetwarzanie danych osobowych
Organizatorzy konkursu informują, że podczas jego trwania utrwalany będzie wizerunek
uczestników w postaci zdjęć oraz filmów mających na celu dokumentowanie przebiegu
konkursu.
Wybrane materiały zdjęciowe oraz filmowe, a także dane identyfikacyjne w postaci imienia i
nazwiska uczestnika oraz nazwy szkoły, której jest uczniem lub absolwentem, zostaną
wykorzystane w celach promocyjnych oraz informacyjnych i będą podlegały publikacji na
stronach internetowych organizatorów oraz w lokalnej prasie i telewizji.
Firma Koloryzacje.com jako odrębny administrator danych zastrzega sobie możliwość
opublikowania utrwalonych w trakcie konkursu materiałów oraz imienia i nazwiska
uczestnika wraz z nazwą szkoły, której jest uczniem lub absolwentem w serwisie
społecznościowym FACEBOOK informując jednocześnie, że serwery serwisu Facebook
znajdują się między innymi w Stanach Zjednoczonych Ameryki, gdzie obowiązują inne
przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, które w szczególności mogą nie zapewniać
dostatecznego poziomu ochrony. Dane zostaną przetransferowane przez serwis Facebook na
jego serwery w celu stworzenia kopii zapasowej oraz w celach związanych z działalnością
serwisu, między innymi podlegają przez serwis Facebook profilowaniu

Klauzula informacyjna RODO
1. Administratorem danych osobowych jest Mario Mayer - ul. Hoene-Wrońskiego 14B,
50-376 Wrocław, tel. +48 537 584 254, e-mail: akademia.barberingu@gmail.com
2. Kontakt korespondencyjny do wyznaczonego inspektora ochrony danych możliwy jest na
adres administratora wskazany w pkt.1.

3. Podstawą prawna przetwarzania danych osobowych jest zgoda uczestnika, a w przypadku
uczestnika niepełnoletniego jego rodziców lub opiekunów prawnych.
4.Celem przetwarzania danych jest zakwalifikowanie uczestnika do konkursu, a także
udokumentowanie konkursu oraz poinformowanie o wydarzeniu lokalne media.
5. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty upoważnione z mocy prawa oraz
lokalna prasa, telewizja, portal społecznościowy Facebook.
6. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania
przetwarzania, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym
wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przez
jej wycofaniem.
7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO
uczestnika ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8.Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkować będzie brakiem
możliwości wzięcia udziału w wydarzeniu.
Kompetencje oraz zadania administratorów zostały określone w Regulaminie.
Uczestnik wykonywać prawa wynikające z RODO, o których mowa w pkt.6 i 7
niniejszej informacji, wobec każdego z administratorów w zakresie dokonywanego
przez niego przetwarzania.
10. Dane osobowe uczestników zawarte w zgłoszeniu zostaną usunięte w terminie 7 dni
od rozstrzygnięcia konkursu.
11. Dane osobowe w postaci wizerunku będą przetwarzane przez administratorów na
stronie internetowej przez okres 3 lat.

Zgłoszenie do konkursu:
Imię: ………………………………………………….………………………………..

Nazwisko: ……………………………………..……………………………………….
Data urodzenia : ………………………………………………….
…………………………………………………………………………………
Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią przedstawionego mi Regulaminu konkursu i
akceptuję jego zapisy, wyrażając jednocześnie w pełni świadomą i dobrowolną zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych w celach zawartych w tym regulaminie.
Podpis uczestnika pełnoletniego:

