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ORGANIZATORZY MISTRZOSTW:  

 
Katarzyna Liera i Kinga Szmytka - Liera Partners Group 

1. LIERA.PL- Katarzyna Liera 

Aleja Jana Pawła II 80/ 62, 00-175 Warszawa, NIP 9271336900, REGON 970654302 

2. KAPI Piotr Szmytka 

ul. Zygmunta Pejasa, nr 5, 89-510 Bysław, NIP: 7712570832, REGON: 364661107 

 

MIEJSCE MISTRZOSTW: 

Akademia Liera Al. Jana Pawła II 80/62, 00-175 Warszawa  

 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. W Mistrzostwach udział może wziąć wyłącznie osoba pełnoletnia, która posiada 

kwalifikacje do wykonywania makijażu permanentnego (minimum szkolenie na 

poziomie podstawowym), potwierdzone dyplomem/ certyfikatem z  odbytego 

szkolenia . Dokument poświadczający zdobyte kwalifikacje prosimy o przesłać 

Organizatorowi wraz  z Formularzem Zgłoszeniowym. 

2. Warunkiem uczestnictwa w Mistrzostwach jest wypełnienie Formularza 

Zgłoszeniowego, przesłanie odpowiednich, wymaganych załączników oraz uiszczenie 

opłaty za uczestnictwo w wybranej kategorii. 

3. Zgłoszenia są przyjmowane do 15 listopada 2022 r. wyłącznie przez Formularz 

Zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.liera.partners 

4. Wszystkie pigmentacje na modelkach w ramach Mistrzostw będą wykonywane 

techniką maszynową. 

 

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA 

1. Aby wziąć udział w Mistrzostwach należy: 

• Wypełnić poprawnie Formularz Zgłoszeniowy, który znajduje się na stronie 

www.liera.partners 

• Zaakceptować Regulamin Mistrzostw „ I LOVE YOU PMU 2023” oraz RODO 

• Dodatkowo na adres mailowy mistrzostwapmu@liera.partners należy przesłać : 3 

komplety  zdjęć prac „przed i po” z wybranego obszaru, bez retuszu  (1 

komplet=1 zdjęcie przed zabiegiem oraz  3 zdjęcia po zabiegu czyli łącznie 12 

zdjęć), dokument potwierdzający kwalifikacje do wykonywania makijażu 

permanentnego oraz aktualne zdjęcie uczestnika. 

2. Zgłoszenia należy składać najpóźniej do 15.11.2022r.  

3. Każdy Uczestnik może wysłać zgłoszenie do maksymalnie 2 kategorii. 

https://liera.partners/i-love-you-pmu-2023/
https://liera.partners/i-love-you-pmu-2023/
mailto:mistrzostwapmu@liera.partners
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4. Spośród wszystkich zgłoszeń wybrane zostanie 8 finalistek w każdej kategorii . Wyniki 

zostaną ogłoszone 20.11.2022r. i przesłane drogą mailową. 

5. Po otrzymaniu potwierdzenia o zakwalifikowaniu się do Mistrzostw w danej kategorii, 

Uczestnik ma 2 dni robocze na uiszczenie opłaty za udział w Mistrzostwach. Brak 

opłaty powoduje wykreślenie z udziału w Mistrzostwach.  

6. Zgłoszenia, za które nie zostanie wniesiona opłata w ciągu 2 dni roboczych zostaną 

unieważnione i nie upoważniają do wzięcia udziału w Mistrzostwach. 

7. Ostateczną decyzję o przydziale do odpowiedniej kategorii podejmuje organizator i 

Komisja Kwalifikacyjna. 

 

KATEGORIE 

1. JUNIOR Brows – brwi dowolną techniką z użyciem maszyny. W przypadku tej 

kategorii uczestnikiem musi być osoba nie szkoląca, pigmentująca do 2 lat 

kalendarzowych licząc od daty uzyskania pierwszego dokumentu potwierdzającego 

kwalifikacje do wykonywania makijażu permanentnego. Na wykonanie zabiegu 

uczestnik ma 3 godziny. 

2. JUNIOR Lips – usta dowolną techniką z użyciem maszyny. W przypadku tej kategorii 

uczestnikiem musi być osoba nie szkoląca, pigmentująca do 2 lat kalendarzowych 

licząc od daty uzyskania pierwszego dokumentu potwierdzającego kwalifikacje do 

wykonywania makijażu permanentnego. Na wykonanie zabiegu uczestnik ma 3 

godziny. 

3. MASTER Brows– brwi dowolną techniką z użyciem maszyny. W przypadku tej 

kategorii uczestnikiem może być osoba szkoląca, pigmentująca powyżej 2 lat 

kalendarzowych licząc od daty uzyskania pierwszego dokumentu potwierdzającego 

kwalifikacje do wykonywania makijażu permanentnego. Na wykonanie zabiegu 

uczestnik ma 2,5  godziny. 

4. MASTER Lips –– usta dowolną techniką z użyciem maszyny. W przypadku tej kategorii 

uczestnikiem może być osoba szkoląca, pigmentująca powyżej 2 lat kalendarzowych 

licząc od daty uzyskania pierwszego dokumentu potwierdzającego kwalifikacje do 

wykonywania makijażu permanentnego. Na wykonanie zabiegu uczestnik ma 2,5 

godziny. 
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HARMONOGRAM: 

       

Dzień pierwszy mistrzostw – 6 stycznia 2023 

9:00 – Rejestracja w kategorii JUNIOR BROWS 

• przygotowanie stanowiska 

• zdjęcia modelek 

10:00 Rozpoczęcie kategorii JUNIOR BROWS 

13:00 Zakończenie  JUNIOR BROWS 

13:00 -14:00 OCENY 

• oceny JURY 

• ocena wzajemna uczestniczek, 

• sprzątanie stanowisk, 

• sesja fotograficzna 

14:00-15:00 Rejestracja w kategorii JUNIOR LIPS 

• przygotowanie stanowiska, 

• zdjęcia modelek 

15:00 Rozpoczęcie JUNIOR LIPS 

18:00 Zakończenie JUNIOR LIPS 

18:00- 19:00  OCENY 

• ocena JURY 

• ocena wzajemna uczestniczek, 

• sprzątanie stanowisk, 

• sesja fotograficzna 

 

Dzień drugi mistrzostw – 7 stycznia 2023 

8:00 – Rejestracja w kategorii MASTER BROWS 

• przygotowanie stanowiska 

• zdjęcia modelek 

9:00 Rozpoczęcie kategorii MASTER BROWS 

11:30 Zakończenie  MASTER BROWS 

11:30 -12:30 OCENY 

• oceny JURY 
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• ocena wzajemna uczestniczek, 

• sprzątanie stanowisk, 

• sesja fotograficzna 

12:30-13:30 Rejestracja w kategorii MASTER LIPS 

• przygotowanie stanowiska, 

• zdjęcia modelek 

13:30 Rozpoczęcie MASTER LIPS 

16:00 Zakończenie MASTER LIPS 

16:00- 17:00  OCENY 

• ocena JURY 

• ocena wzajemna uczestniczek, 

• sprzątanie stanowisk, 

• sesja fotograficzna 

*Organizator zastrzega sobie prawo do drobnych zmian w harmonogramie Mistrzostw. 

 

 

KOSZT UCZESTNICTWA: 

W przeciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania informacji o zakwalifikowaniu się do 

Mistrzostw, Uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty wg. poniższej listy: 

 

1. JUNIOR Brows – 990 zł netto + VAT23% 

2. JUNIOR Lips – 990 zł netto + VAT23% 

3. MASTER Brows– 990 zł netto + VAT23% 

4. MASTER Lips –– 990 zł netto + VAT23% 

 

Numer konta, na który należy uiścić opłatę:  
 

Liera.pl Katarzyna Liera 

45 1140 2004 0000 3102 8289 1662 

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Mistrzostwach opłata nie podlega zwrotowi. 
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KRYTERIA OCEN: 

• Przesłane zgłoszenia do Organizatora podlegać będą ocenie pod względem 

kompletności nadesłanego zgłoszenia oraz załączonych prac ( kształt, dobór koloru, 

symetria, ogólna estetyka pracy) 

• W czasie Mistrzostw „ I LOVE YOU PMU 2023” jury oceniać będzie: 

– przygotowanie stanowiska pracy  oraz jego uprzątnięcie po zakończonej pigmentacji, 

– bezpieczeństwo i higienę pracy, 

– rysunek wstępny, zachowanie symetrii 

– dobór kształtu i koloru, 

– estetykę  i technikę wykonania pracy. 

 

JURY 

Ostateczny skład Jury zostanie powołany przez Organizatora i ogłoszony do dnia 1 grudnia 

2022 roku. Jurorzy oceniają prace sprawiedliwie, obiektywnie i bezstronnie, kierując się 

własnym, wieloletnim doświadczeniem w makijażu permanentnym. Organizatorzy nie są 

członkiem JURY. 

Jury zostanie powołane w 2 kategoriach: 

• Higieniczna- w której składzie znajdą się 2 osoby, będzie obecna na sali przed, w 

trakcie i po wykonaniu zabiegów. Oceni przygotowanie stanowiska, bezpieczeństwo i 

higienę pracy. 

• Generalna- w której składzie znajdą się 3 osoby, nie obecna na sali, nie będzie miała 

możliwości i dostępu do modelek i uczestników w trakcie zabiegów a modelki 

zobaczy dopiero kiedy uczestnicy mistrzostw opuszcza sale. 

 

ZASADY MISTRZOSTW: 

1. Organizator zapewnia Uczestnikom Mistrzostw miejsce pracy w postaci fotela 

zabiegowego, stolika pomocniczego, taboretu oraz pojemnika na odpady. Urządzenia, lampy, 

pigmenty oraz wszelkie akcesoria potrzebne do wykonania pigmentacji uczestnicy są 

zobowiązani przygotować we własnym zakresie. 

2. Organizator nie zapewnia sprzętu, narzędzi pomocniczych, artykułów higienicznych. 

3. Uczestnik Mistrzostw powinien być ubrany na biało. 

4. Każdy uczestnik musi zapewnić sobie modelkę do zabiegu pigmentacji. Modelka musi być 

pełnoletnia i nie może mieć żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do wykonania makijażu 

permanentnego.  
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5. Modelka nie może posiadać znamion starego makijażu permanentnego w miejscu gdzie 

ma się odbyć pigmentacja oraz w dniu zabiegu powinna być bez jakiegokolwiek makijażu. 

Również po pigmentacji modelka  nie może mieć żadnego makijażu ,w przypadku 

pigmentacji ust zakaz masełek, nabłyszczaczy itp. Dozwolone rzęsy przedłużane . 

6.Uczestnik zobowiązany jest we własnym zakresie o zapoznanie modelki z konsekwencjami 

wykonania zabiegu oraz zadbać o przekazanie informacji o przeciwwskazaniach do 

wykonania danego zabiegu. 

5. „Kartę klienta/ pacjenta” modelki wypełnia Uczestnik Mistrzostw wg. własnego wzoru i 

musi mieć ją przy sobie podczas Mistrzostw. 

6. W celu zarejestrowania się, zarówno Uczestnik Mistrzostw jak i Modelka, mają obowiązek 

okazania dokumentu ze zdjęciem oraz  podpisania zgody na wykorzystanie i publikację 

wizerunku. 

7. Modelki będą miały przypisany indywidualny numer (wylosowany podczas rejestracji) i 

będą ubrane w czepki oraz fartuchy jednorazowe. 

8. Zarówno przed rozpoczęciem konkurencji, po wykonaniu rysunku wstępnego  jak i po 

zakończeniu pigmentacji Modelce zostanie wykonane zdjęcie techniczne. 

9 Uczestnik po wykonaniu każdorazowo rysunku wstępnego (brwi lub usta) zobowiązany jest 

wezwać fotografa, który wykona fotografię całej twarzy Modelki oraz okolicy twarzy. 

10. Każdy z Uczestników otrzyma od Organizatora imienny dyplom uczestnictwa w 

Mistrzostwach  

11. Uczestnik przystępuję do pracy na modelce po ogłoszeniu sygnału startu przez 

Organizatora. 

12. Uczestnik Mistrzostw oraz Modelka nie mogą opuszczać miejsca, w którym odbywają się 

Mistrzostwa bez zgody Organizatora. W przypadku naruszenia w/w zakazu Uczestnik 

zostanie zdyskwalifikowany. 

13. Po sygnale zakończenia danej kategorii Mistrzostw, Uczestnik powinien niezwłocznie 

przerwać pigmentację.  

14. Po zakończonej konkurencji Modelki, w asyście Organizatora bądź Komisji Nadzorczej, 

zostaną zaprowadzone do sali, w której dokonywana będzie ocena prac przez Jury 

Generalne. Praca będzie oceniana przez każdego członka Jury Generalnego.  

15. Ocena końcowa będzie sumą zliczoną z ocen wszystkich członków Jury zarówno 

Generalnego jak i Higienicznego. Punktacja jeśli zliczana przez 3 – osobowe Jury Generalne. 

16. Modelka podczas oceny przez Jury Generalne nie może udzielać informacji na temat 

Uczestników Mistrzostw, w szczególności nie może informować kto wykonywał jej 

pigmentację. W przypadku naruszenia w/w zakazu przez Modelkę Uczestnik  Mistrzostw 

zostanie zdyskwalifikowany. 

17. Uczestnik  Mistrzostw nie może udostępniać wizerunku swojej Modelki,  żadnych zdjęć z 

modelką  oraz zdjęć wykonanej pigmentacji na Mistrzostwach do momentu ogłoszenia 

wyników Mistrzostw. 
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18. Mistrzostwa odbywają się zgodnie z Harmonogramem Mistrzostw. 

19. Nad poprawnym przebiegiem Mistrzostw piecze sprawuje Komisja Nadzorcza lub 

Organizator. 

20. Stosowane pigmenty w dniu mistrzostw przez uczestników będę sprawdzane przez 

jurorów pod względem odwracalnej agregacji oraz dopuszczenia do użytku na terenie Unii 

Europejskiej od dnia 04 stycznia 2022. 

 

 

WYNIKI MISTRZOSTW ORAZ NAGRODY: 

1.Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się na uroczystej Gali w dniu 7.01.2023 r. 

r. 

2.W każdej kategorii zostaną nagrodzone trzy najlepiej ocenione prace, z najwyższą sumą 

punktów. 

3. Nagrody otrzymane od Sponsorów i Organizatorów Mistrzostw nie podlegają zamianie na 

inne, ani zamianie na ekwiwalent pieniężny. 

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdów, 

zakwaterowania oraz kosztów związanych z wykonaniem makijażu w ramach 

Mistrzostw. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione, skradzione lub 

pozostawione czasie wydarzenia. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za spóźnienie, brak predyspozycji do 

wykonania makijażu permanentnego lub przeciwwskazania modelki do wykonania 

zabiegu  a także za niestawienie się modelki na pigmentację w dniu Mistrzostw. 

4. Uczestnik wyraża zgodę na nagrywanie, robienie zdjęć, ich późniejszą publikacje oraz 

zrzeka się jakichkolwiek roszczeń i praw autorskich do tych materiałów. 

5. Uczestnicy Mistrzostw wyrażają zgodę na bezterminowe i nieodpłatne udostępnienie 

i wykorzystywanie  swojego wizerunku Organizatorowi, w postaci fotografii, filmów 

oraz innych formach utrwaleń, które będą przedstawiane jako forma promocyjna 

wydarzenia. 

 

6. Organizator ma prawo do wykorzystywania wszelkich zdjęć oraz filmów 

realizowanych podczas Mistrzostw w celach promocyjnych jak również redakcyjnych. 

7. Uczestnik zrzeka się niniejszym wszelkich roszczeń, w tym również o wynagrodzenie 

(istniejących i przyszłych) względem ww. podmiotów, z tytułu wykorzystania jego 

wizerunku. 
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8. Każdy uczestnik Mistrzostw jest zobowiązany do wzięcia udziału w Gali, która 

odbędzie się dnia 7.01. 2023 r.   

9. Wysokość opłaty za udział w gali wynosi 500 zł netto + VAT od osoby  

10. Zgłoszenie jest jednoznaczne z zawarciem umowy z Organizatorem zgodnie z 

niniejszym regulaminem. Jest jednocześnie akceptacją regulaminu, warunków 

uczestnictwa i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w 

formularzu i innych dokumentach zgłoszeniowych na potrzeby Mistrzostw „I LOVE 

YOU PMU 2023”, na zasadach wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów 

prawa, ze szczególnym uwzględnieniem Ustawy o Ochronie danych osobowych z dnia 

29 sierpnia 1997 roku ( Dz. U. Nr 133. Poz. 833 z późniejszymi poprawkami). Osoba, 

która takiej zgody nie wyrazi nie może uczestniczyć w wydarzeniu. 

11. Administratorem danych osobowych jest firma  LIERA.PL- Katarzyna Liera 

12. W sprawach nie określonych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

13. Dodatkowe zapytania można kierować na adres:  mistrzostwapmu@liera.partners 

14. 13.W związku z możliwością występowania pandemii COVID-19 SARS-CoV2 i 

możliwymi ograniczeniami, wynikającymi zobowiązujących przepisów, Uczestnik 

Mistrzostw zobowiązuje się do przestrzegania aktualnych wytycznych sanitarnych. 

15. Organizator zastrzega, iż w przypadku wystąpienia siły wyższej, uniemożliwiającej w 

jakikolwiek sposób organizację Wydarzenia lub jego części, ma prawo do zmiany jego 

terminu lub miejsca, albo w braku takiej możliwości odwołania Wydarzenia bez 

ponoszenia kosztów. 

16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie swoich zobowiązań, wynikających z Regulaminu w takim zakresie, w jakim 

było to spowodowane przyczynami siły wyższej, przez co należy rozumieć 

oddziaływanie siły przyrody, strajki, decyzje i akty prawne organów państwowych lub 

samorządowych, wprowadzane ograniczenia związane z pandemią lub pogarszający 

się stan pandemii lub działania osób trzecich. 

 


