
REGULAMIN KONKURSU MAKIJAŻU W STYLU „PIN-UP GIRL” 

Akademia WSB 2023 

 

   

1. Organizatorem KONKURSU MAKIJAŻU W STYLU „PIN-UP GIRL” w roku 

szkolnym/ akademickim 2022/2023 jest Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej, ul. Cieplaka 

1C, wpisana do Ewidencji Uczelni Niepublicznych pod nr 66.   

2. Do uczestnictwa w konkursie zapraszamy uczniów/słuchaczy kierunku TECHNIK 

USŁUG KOSMETYCZNYCH oraz kierunku studiów KOSMETOLOGIA. 

3. W konkursie może brać udział maksymalnie 3 uczniów / słuchaczy/ studentów z każdej 

szkoły/ uczelni.   

4. W przypadku, gdy liczba zainteresowanych z danej szkoły / uczelni jest większa, dana 

szkoła/ uczelnia zobowiązana jest do wyłonienia spośród nich 3 osób. Sposób wyboru powinien 

być określony wewnętrznym regulaminem szkoły/ uczelni.  Uczniów / słuchaczy / studentów 

zgłoszonych do udziału w konkursie należy przesłać do dnia 21 marca 2023 roku.   

Dokument do rejestracji uczestników konkursu w załączniku lub zaproszeniu 

mailowym.   

W imieniu uczestnika, który nie ukończył 16 roku życia, zgody oraz oświadczenia dot. 

przetwarzania jego danych osobowych składa rodzic/opiekun prawny, zgodnie z art.  

8 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.  

5. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem oraz do jego 

przestrzegania.   

6. Konkurs składał się będzie z jednego etapu, wedle następujących założeń:   

• Czas przygotowania stylizacji i makijażu 2 godziny. Każdy uczestnik 

zobowiązany jest przyprowadzić swoją modelkę/ modela i pracować na 

przygotowanych przez siebie materiałach. 

• Oprawa muzyczna 120 sekund – proszę przesłać na maila mskorek@wsb.edu.pl 

do dnia 22.03.2023 r. 

• Czas prezentacji na Sali konferencyjnej – przejście modela do przygotowanego 

podkładu muzycznego, zgodnie z przygotowaną przez organizatora kolejnością. 

• Zwycięzców wyłania jury złożone z wykładowców kierunków kosmetycznych/ 

kosmetologii.  

Uczestnik konkursu zobowiązany jest do przybycia minimum 15 minut przed jego 

rozpoczęciem. Do sali, w której będzie odbywać się konkurs nie można wnosić odzieży 

wierzchniej (na terenie Akademii WSB jest wyznaczona szatnia oraz specjalne pomieszczenie 

zamknięte do pozostawienia rzeczy osobistych uczestników). Na salę w której odbywać się 

będzie konkurs należy zabrać ze sobą tylko kosmetyki kolorowe, materiały niezbędne do 

przygotowania makijażu i stylizacji oraz dokument potwierdzający tożsamość 

ucznia/słuchacza/ studenta zgłoszonego do udziału w konkursie. Każdy uczestnik zobowiązany 

jest zająć na Sali wyznaczone miejsce zgodnie z kolejnością (numerem) na liście oraz 

otrzymanym od komisji identyfikatorem. Będzie to indywidualny numer ucznia/ słuchacza/ 

studenta pod którym zapisany będzie również wynik uzyskany w konkursie, ogłoszony na 

stronie internetowej Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej, ul. Cieplaka 1C    

Termin: 25.03.2023 (sobota) o godzinie 14:00 do 15:50 – czas na przygotowanie stylizacji 

sala 244, 238. Kolejno godz. 16:00 pokaz makijaży i rozstrzygnięcie konkursu – prezentacja 

modelki 120 sekund na 130, zgodnie z listą ustaloną przez organizatora konkursu. 

Miejsce: Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej, ul. Cieplaka 1C   

Sala na rozstrzygnięcie konkursu: Audytorium  MAXIMUM sala 130  
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Po konkursie przewidziana jest przerwa kawowa z poczęstunkiem dla uczestników 

konkursu, modelek i opiekunów.    

7. Wyniki zostaną przesłane szkołom/ uczelniom pocztą elektroniczną do 7 dni od dnia 

zakończenia konkursu - będą zawierać imiona i nazwiska 3 osób, które uzyskały największą 

ilość punktów. Pozostałe osoby odnajdą swoją punktację pod numerami  

z listy. Przewidywane nagrody: vouchery na zabiegi z zakresu kosmetologii do renomowanych 

gabinetów, książki o tematyce beauty, zestawy kosmetyków i akcesoriów kosmetycznych.   

8.  W przypadku, kiedy liczba osób, które uzyskały najwyższą punktację w konkursie jest 

większa niż 3 (uzyskano równą ilość punktów), komisja zatwierdzi większą liczbę finalistów.   

9. W czasie trwania konkursu, uczestników obowiązuje zakaz korzystania    

z jakichkolwiek źródeł informacji i urządzeń telekomunikacyjnych pod groźbą 

dyskwalifikacji.   

10. Zdobywcy I, II, III miejsca oraz wyróżnieni otrzymują dyplomy oraz nagrody   

(o wartości do 199 zł), reszta uczestników nagrody o mniejszej wartości (do 150 zł). Modelki 

otrzymują upominki.  

11. Przewodniczącym komisji konkursu jest Prodziekan Wydziału Nauk Stosowanych 

Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, ul. Cieplaka 1C – dr Bernadeta Kuraszewska.    

12. W skład komisji konkursu wchodzą wykładowcy Akademii WSB oraz zaproszeni 

eksperci branży beauty realizujący treści z zakresu kosmetologii, kosmetyki, makijażu, wizażu 

a także nauczyciele uczniów oraz wykładowcy studentów biorących udział w konkursie.   

13.         Tematyka obowiązująca w konkursie w roku 2023 to MAKIJAŻU I STYLIZACJA 

„PIN-UP GIRL”  

14. Obowiązująca dla uczestników konkursu literatura, to:   

1. E. Szmaj-Kupny „Twój poradnik zdrowej cery”, MCP, 2020   

2. A. Kołodziejczak „Kosmetologia” tom 1, PZWL, Warszawa 2019   

3. A. Kołodziejczak „Kosmetologia” tom 2, PZWL, Warszawa 2020   

4. D. Kalinowska, M. Siudak „Higiena i sterylizacja w branży beauty”, PZWL, 

Warszawa 2020   

5. Z. Adamski, A. Kaszuba „Dermatologia dla kosmetologów” WNUM, Poznań 

2008    

6. J. Arct, K. Pytkowska „Kosmetyka” REA, Warszawa 2002   

7. M. Noszczyk, B. Noszczyk „Medycyna piękności” PZWL, Warszawa 1999   

8. J. Dylewska- Grzelakowska „Zabiegi pielęgnacyjne twarzy, szyi i dekoltu” 

WSiP, Warszawa 2013   

9. J. Dylewska- Grzelakowska „Zabiegi upiększające twarzy, szyi i dekoltu” WSiP, 

Warszawa 2013   

10. B. Drygas, M. Mrozowska, R. Szpindor „Twarz, szyja, dekolt” wydawnictwo 

Nowa Era, Warszawa 2013   

11. M. Grono, M. Mrozowska, A. Salczyńska, A. Sroka, B. Woźnicka,    

A. Zaborowska „Wstęp do kosmetyki” wydawnictwo Nowa Era, Warszawa 2013   

12. M. Kaniewska „Kosmetologia podstawy”, WSiP, Warszawa 2011   

13. B. Jaroszewska „Kosmetologia” wydawnictwo Atena, Warszawa 2008   

14. M. Noszczyk „Kosmetologia pielęgnacyjna i lekarska” wydawnictwo PZWL, 

Warszawa 2010   

15. A. Kamińska, K. Jabłońska, A. Drobnik „Praktyczna kosmetologia krok po 

kroku- kosmetologia twarzy” PZWL, Warszawa 2014   

16. B. Peters „Kosmetyka”, wydawnictwo REA, Warszawa 2007   

17. M.C. Martini „Kosmetologia i farmakologia skóry”, wydawnictwo Lekarskie 

PZWL, Warszawa 2007   

18. S. Bender „Pielęgnacja ciała” MedPharm Polska, Wrocław 2011   



19. Czasopisma naukowe:    

• Kosmetologia Estetyczna    

• Beauty Forum   

• Dermatologia estetyczna   

• Medycyna estetyczna i przeciwstarzeniowa   

• Dermatologia i kosmetologia    

• Postępy kosmetologii   

15. Literatura uzupełniająca:   

• W. Kasprzak, A. Mańkowska „Fizjoterapia w kosmetologii i medycynie estetycznej”, 

Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010   

• A. Goliszewska, M.Gromek, K. Padlewska, M. Smolińska, E. Sobolewska,    

D. Witkowska „Kosmetologia Pielęgnacyjna” Wydawnictwo Wyższej Szkoły 

Zawodowej Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia W Warszawie, Warszawa 2010   
 

Organizatorzy   

   

Wszystkich dodatkowych informacji udziela dr Marta Skorek mail: mskorek@wsb.edu.pl 

   

Zgłaszając uczestników konkursu prosimy kierować się poniższym wzorem. 

 

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych 

   
1. Przetwarzanie danych uczestników konkursu odbywa się w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego   

i Rady 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) zwane dalej RODO oraz Ustawę o ochronie danych osobowych 

z dnia  10 maja 2018 roku (Dz.U. 2018 poz. 1000 z późń. zm.).  
2. Administratorem danych osobowych jest Akademia WSB z siedzibą w Dąbrowie Górniczej 41-300, przy ul. Cieplaka 

1C, z którym można się skontaktować, wysyłając wiadomość e-mail na adres:  rektorat@wsb.edu.pl lub dzwoniąc pod numer 

tel. +48 32 262-28-05. Administrator powołał również Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować 

wysyłając wiadomość e-mail na adres: iod@wsb.edu.pl.  

3. Administrator, przetwarza dane osobowe uczestników Konkursu takie jak: imię, nazwisko, mail, numer telefonu   

w zakresie niezbędnym, umożliwiającym uczestnikom Konkursu wzięcie w nim udziału, umożliwiającym przeprowadzenie 

konkursu, umożliwiającym opublikowanie informacji o laureatach oraz archiwizację dokumentów na podstawie art. 6 ust. 1 

lit. f) RODO oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w celach wynikających   

z udzielonej przez uczestników Konkursu dobrowolnej zgody, w szczególności w celach umożliwienia przedstawienia 

uczestnikom Konkursu oferty edukacyjnej związanej z działalnością Akademii WSB w tym również informacji  

o organizowanych wydarzeniach naukowych lub/i szkoleniach poprzez wiadomości SMS, wiadomości e-mail jak również 

pocztą tradycyjną.  

4. Dane osobowe uczestników Konkursu przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, przetwarzane będą do 

czasu ustania celu przetwarzania, nie dłużej niż przez czas wymagany obowiązującymi powszechnie przepisami prawa.   

5. Dane osobowe uczestników Konkursu przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO przechowywane będą do 

czasu cofnięcia zgody lub ustania celu przetwarzania. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wpływa na 

zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania tych danych na tej podstawie.  

6. Więcej informacji dotyczących warunków i podstaw przetwarzania danych osobowych, znajduje się w obowiązku 

informacyjnym dotyczącym warunków przetwarzania danych osobowych opublikowanym i dostępnym   

w elektronicznym formularzu rejestracyjnym, którego wypełnienie i przesłanie jest wymagane w celu rejestracji Uczestnika 

Konkursu, niezbędnej do wzięcia udziału w Konkursie.  

 

                  REKTOR 

dr hab. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, prof. AWSB 
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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA KONKURS 

MAKIJAŻU W STYLU „PIN-UP GIRL” 

 

  

1. Nazwa i adres szkoły / uczelni: 

 

2. Telefon kontaktowy i e-mail nauczyciela/ wykładowcy – opiekuna uczniów / 

studentów zgłoszonych do udziału w konkursie:  

 

3. Uczestnicy:  

l.p.  Nazwisko i imię 

ucznia/słuchacza/ studenta  

  

MODELKA: imię i nazwisko Klasa lub   

Semestr/ rok 

studiów  

uczestnika  

Akceptują 

informacje 

dotyczące 

przetwarzania 

danych 

osobowych 

- uczestnik 

1.  
       

2.  
       

3.  
       

 

    

Informacje dotyczące przetwarzania danych 

   
2. Przetwarzanie danych uczestników konkursu odbywa się w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego   

i Rady 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) zwane dalej RODO oraz Ustawę o ochronie danych osobowych 

z dnia  10 maja 2018 roku (Dz.U. 2018 poz. 1000 z późń. zm.).  
3. Administratorem danych osobowych jest Akademia WSB z siedzibą w Dąbrowie Górniczej 41-300, przy ul. Cieplaka 

1C, z którym można się skontaktować, wysyłając wiadomość e-mail na adres:  rektorat@wsb.edu.pl lub dzwoniąc pod numer 

tel. +48 32 262-28-05. Administrator powołał również Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować 

wysyłając wiadomość e-mail na adres: iod@wsb.edu.pl.  

4. Administrator, przetwarza dane osobowe uczestników Konkursu takie jak: imię, nazwisko, mail, numer telefonu   

w zakresie niezbędnym, umożliwiającym uczestnikom Konkursu wzięcie w nim udziału, umożliwiającym przeprowadzenie 

konkursu, umożliwiającym opublikowanie informacji o laureatach oraz archiwizację dokumentów na podstawie art. 6 ust. 1 

lit. f) RODO oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w celach wynikających   

z udzielonej przez uczestników Konkursu dobrowolnej zgody, w szczególności w celach umożliwienia przedstawienia 

uczestnikom Konkursu oferty edukacyjnej związanej z działalnością Akademii WSB w tym również informacji  

o organizowanych wydarzeniach naukowych lub/i szkoleniach poprzez wiadomości SMS, wiadomości e-mail jak również 

pocztą tradycyjną.  

5. Dane osobowe uczestników Konkursu przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, przetwarzane będą do 

czasu ustania celu przetwarzania, nie dłużej niż przez czas wymagany obowiązującymi powszechnie przepisami prawa.   

6. Dane osobowe uczestników Konkursu przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO przechowywane będą do 

czasu cofnięcia zgody lub ustania celu przetwarzania. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wpływa na 

zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania tych danych na tej podstawie.  

7. Więcej informacji dotyczących warunków i podstaw przetwarzania danych osobowych, znajduje się w obowiązku 

informacyjnym dotyczącym warunków przetwarzania danych osobowych opublikowanym i dostępnym   

w elektronicznym formularzu rejestracyjnym, którego wypełnienie i przesłanie jest wymagane w celu rejestracji Uczestnika 

Konkursu, niezbędnej do wzięcia udziału w Konkursie.  
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