
REGULAMIN
XXIII MISTRZOSTWA  STYLIZACJI PAZNOKCI             

NAIL MASTER CUP  2021
– “Obca cywilizacja” Figurka 3D

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Przepisy niniejszego Regulaminu (zwanego dalej Regulaminem) obowiązują Uczestników 
XXIII Mistrzostw Stylizacji Paznokci Nail Master Cup 2021 – “Obca cywilizacja” Figurka 3D.  
Integralnymi częściami Regulaminu są: 
a. Zgłoszenie Uczestnictwa w Mistrzostwach (dane: imię i  nazwisko, adres zamieszkania, telefon 
kontaktowy oraz informacje dot. wyboru konkurencji).
b. Oświadczenie Uczestnika udzielające Organizatorowi prawa do wykorzystania wykonanej 
pracy w celach promocyjnych, dokumentacyjnych   i marketingowych.
c. Oświadczenie Uczestnika udzielające Organizatorowi  prawa do wykorzystania wizerunku    
w celach promocyjnych, dokumentacyjnych i marketingowych.
d. Oświadczenie uczestnika, że jest autorem, właścicielem praw autorskich do zgłoszonych 
w Konkursie prac – w rozumieniu przepisów prawa autorskiego.
2. Organizatorem Mistrzostw jest Euro Fashion Akademia Paznokcia i Nan Group (zwanymi 
dalej Organizatorem).
3. Mistrzostwa odbędą się online. Prace zgłoszone na konkurs należy doręczyć Organizatorowi 
do dnia 30 listopada 2021 roku.
4. Warunkiem udziału w konkursie jest uiszczenie opłaty wskazanej w Regulaminie oraz 
doręczenie oryginałów podpisanych dokumentów wskazanych w punkcie 1. - zgłoszenia 
uczestnictwa, oświadczeń uczestnika na adres:  Euro Fashion Akademia Paznokcia, 
ul. Powstańców Warszawy 69, 83 – 000 Pruszcz Gdański (z dopiskiem: Mistrzostwa NMC).
5. Fotografie wykonanych prac powinny być przesłane w formatach: jpg albo png i posiadać 
rozdzielczość co najmniej 300 dpi.

ZADANIE
Zadanie polega na wykonaniu figurki 3D przy pomocy ręcznych technik zdobniczych 
(dozwolone są wszystkie materiały do stylizacji paznokci), zgodnie z obowiązującym tematem 
„Obca cywilizacja”.  Zdobienie musi być wykonane przed Mistrzostwami, dostarczone do oceny 
najpóźniej w dniu 30 listopada 2021 roku.

Mistrzostwa są otwarte i przeznaczone dla wszystkich, którzy potwierdzą zgłoszenie uczestnictwa 
u Organizatora do dnia 30 listopada 2021 roku i uiszczą opłatę 150 PLN (Dywizja I) lub 170 PLN 
(Dywizja II).



CZAS
Mistrzostwa będą trwały do dnia 8 grudnia 2021 r. Zdjęcia pracy należy przesłać na adres e-mail 
Organizatora: championships@nailmastercup.com  do dnia 30 listopada 2021 roku. 
Jednocześnie (oprócz zdjęć), box z pracą, podpisane zgłoszenie uczestnictwa i oświadczenia 
uczestnika należy przesłać na adres: Euro Fashion Akademia Paznokcia, ul. Powstańców Warszawy 
69, 83 – 000 Pruszcz Gdański (z dopiskiem: Mistrzostwa NMC)  do dnia 30 listopada 2021 roku. 

Uczestnicy Mistrzostw zostaną poinformowani o wynikach dnia 8 grudnia 2021 roku. Transmisja 
z ogłoszenia wyników będzie dostępna na FB Nail Master Cup.

ZGŁOSZENIA
e-mail: championships@nailmastercup.com 
pod numerem telefonu: 58 692 22 20
poprzez stronę internetową: nailmastercup.com 

ZASADY 
1. Każdy stylista paznokci (osoba pełnoletnia) może wziąć udział, warunek to użycie 
profesjonalnych materiałów i produktów, oraz spełnienie kryteriów rejestracji.
2. Uczestnik powinien zaprezentować kompletny projekt pokazujący umiejętności uczestnika 
w tworzeniu zdobień 3d przy użyciu profesjonalnych produktów do stylizacji paznokci 
(dozwolone są wszystkie materiały do stylizacji paznokci).
3. Wszystkie prace muszą zostać skończone i nadesłane do Organizatora do dnia 1 października 
2021r..
4. Figurka nie może przekraczać wymiarów: 10 cm szerokości, 10 cm wysokości i 10 cm średnicy. 
5. Figurka może być przytwierdzona do podłoża. Podłoże może zostać wykonane ręcznie i może 
być ozdobione. Podłoże powinno tworzyć z figurką spójną kompozycję (nie jest to obowiązkowe).
6. Do wykonania figurki można użyć tylko produktów do stylizacji paznokci Można użyć 
produktów uzupełniających typu: cyrkonie, bulion, piórka, łańcuszki itp. Natomiast elementy te 
powinny być tylko dopełnieniem i nie przekraczać 10% całej kompozycji.
7. Można zastosować wszystkie możliwe techniki zdobnicze (wykonywane samodzielnie, 
ręcznie). Wszelkiego rodzaju naklejki, kalkomanie, pieczątki i air brush nie są dozwolone.
8. Pracę należy przekazać Organizatorowi w pudełkach całych przezroczystych lub z szybą na 
górze.
9. Pudełko powinno mieć instrukcję zawierającą listę użytych produktów oraz krótki opis 
zawierający interpretację pracy.
10. Uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę. Praca nie może być wcześnie publikowana ani 
zgłaszana na inne konkursy i mistrzostwa.
11. Przekazane na konkurs prace można odebrać osobiście u Organizatora, po ogłoszeniu 
wyników.
12. Uczestnicy przysyłają lub przywożą prace konkursowe na własny koszt.



13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku uszkodzenia pracy podczas 
transportu.
14. Do przesyłki należy dołączyć kartkę z imieniem i nazwiskiem uczestnika, nr telefonu 
kontaktowego oraz adres e-mail.  Organizator prześle sms’em lub e-mailem numer startowy 
uczestnika.
15. Zawodnicy muszą również przesłać zdjęcia w dobrej rozdzielczości do organizatorów na 
adres: championships@nailmastercup.com, w tytule maila podając pełne imię i nazwisko, 
konkurencje i dywizje, do dnia 30 listopada 2021. Fotografie wykonanych prac powinny być 
przesłane w formatach: jpg albo png i posiadać rozdzielczość co najmniej 300 dpi.
16. Obróbka graficzna zdjęć jest zabroniona. W przypadku nie dostosowania się do tego punktu 
praca zostanie zdyskwalifikowana.
Zdjęcia, wszystkich prac ze wszystkich konkurencji, w których startuje dany uczestnik należy 
wysłać w jednym mailu w folderze skompresowanym (preferowany zip). Wysłane maile nie 
spełniające tych wymogów nie będą odczytywane.
17. Przesłane zdjęcia muszą przedstawiać figurkę wyjętą  z pudełka. Wymagane są następujące 
zdjęcia: 
1) zdjęcie z góry trzymając aparat prostopadle do powierzchni 
2) zbliżenie na górną część figurki od przodu
3) zbliżenie na dolną część figurki od przodu
4) zbliżenie na górną część figurki od tyłu
5) zbliżenie na górną część figurki od tyłu
6) zbliżenie na górną cześć figurki z obydwu boków
7) zbliżenie na dolną cześć figurki z obydwu boków
8) zdjęcie z miękką miarką przyłożona do podstawy* figurki 3d, ukazujące jego wysokość 
* (czyli miejsca na tipsie, do którego przymocowany jest element 3d)

W przypadku, kiedy nie zostaną przysłane wszystkie zdjęcia wówczas praca zostanie 
zdyskwalifikowana.  

Uwaga: Organizator zwraca przysłaną pracę wyłącznie na specjalne życzenie zawodnika.  
Wysyłka na koszt uczestnika. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe 
podczas transportu.

18. Wraz ze zdjęciami należy przysłać krótki filmik prezentujący cały paznokieć z każdej strony 
wraz ze zbliżeniem na detale. Filmik musi być przysłany w formacie mp4.
19. Organizator nie bierze odpowiedzialności za to, że ktoś nie przeczytał bądź nie zrozumiał 
regulaminu.
20. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu, modyfikowania treści jego 
podpunktów do 7 dni przed Mistrzostwami.
21. Nie można wystawiać prac, które już wcześniej „brały udział” w innych mistrzostwach lub 
były gdzieś publikowane.
22. W sytuacjach spornych, na prośbę sędziów, Organizator zastrzega sobie prawo do wezwania 
danego autora pracy (w przeciągu 14 dni) w celu zaprezentowania swoich umiejętności 
potwierdzających wykonanie zgłoszonej na Mistrzostwa pracy. Autor pracy przyjeżdża na 
własny koszt.



23. Uczestnicy Mistrzostw nie mogą publikować zdjęć prac w mediach społecznościowych, 
przed ogłoszeniem wyników.
24. Wszelkie zmiany regulaminów będą publikowane na stronie internetowej Mistrzostw       
www.nailmastercup.com. 

Jakiekolwiek roszczenia prawne uczestników są wykluczone. 
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody i straty zawodniczek.

OPIS KRYTERIÓW
Kolorystyka (max 10 pkt.) –  czy dobrane kolory dobrze ze sobą współgrają tworząc spójne 
zdobienie. 
Kompozycja (max 10 pkt) - czy praca jest spójna i każdy element znajduje się w przemyślanym 
miejscu, harmonijne zestawienie całości.  
Wrażenie ogólne (max 10 pkt.) – czy projekt jest wykonany profesjonalnie, czysto,  dokładnie 
i efektownie. 
Oryginalność (max 10 pkt.) – czy praca stanowi oryginalną i niespotykaną interpretacje tematu.
Poziom trudności zastosowanej techniki (max 10 pkt) -  umiejętność posługiwania się 
wybranymi technikami. 

JURY
1. Jury Mistrzostw powołuje Organizator.
2. Jury ocenia, przyznaje nagrody i wyróżnienia, a także interpretuje regulamin.
3. Uczestnicy z własnej woli poddają się ocenie i krytyce członków Jury.
4. Ocena i interpretacja Jury jest ostateczna  i nie podlega odwołaniu. Żadne odwołania od decyzji  
Jury nie będą uwzględniane. 

NAGRODY
I nagroda: statuetka, dyplom, nagrody od sponsorów
II nagroda: statuetka, dyplom, nagrody od sponsorów
III nagroda: statuetka, dyplom, nagrody od sponsorów



PRZYPISY KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Mistrzostw w terminie do 23 listopada 2021r.             
2. Udział w Mistrzostwach jest płatny. Warunkiem wzięcia udziału w nich jest wpłata wpisowego  
w wysokości 150 PLN (I Dywizja) lub 170 PLN (II Dywizja) na konto

NAN Group
ul. Powstańców Warszawy 69
83-000 Pruszcz Gdański
Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim
nr konta: 82833500030121015220000001

Dywizja I – przeznaczona jest dla osób, które nigdy nie startowały w jakichkolwiek 
mistrzostwach technicznych (pink&white) o randze wojewódzkiej, krajowej czy 
międzynarodowej oraz dla osób, które startowały, ale nie zajęły I,II lub III miejsca. 
 
Dywizja II - przeznaczona jest dla osób, które startowały w mistrzostwach technicznych 
(pink&white) o randze wojewódzkiej, krajowej lub międzynarodowej i zajęły I, II lub III miejsce. 

TO OZNACZA, ŻE OSOBY STARTUJĄCE NP. W I DYWIZJI W KONKURENCJACH      
TECHNICZNYCH MOGĄ STARTOWAĆ W II DYWIZJI W KONKURENCJACH NAIL ART  
I ODWROTNIE. DYWIZJE SĄ ROZDZIELNE!

Osoba, która uzyska największą ilość punktów podczas mistrzostw Nail Master Cup uzyska tytuł 
Grand Master.

Trzy osoby z największą ilością punktów i przynajmniej jednym pierwszym miejscem,      
zostaną zakwalifikowane do bezpłatnego udziału w mistrzostwach Nailympia w Londynie UK 
(Dywizja III). 



3. Nadsyłając zgłoszenie udziału uczestnik Mistrzostw  tym samym przyjmuje warunki Regulaminu 
Mistrzostw  i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą 
o Ochronie Danych Osobowych   (Dz.U. Nr.133 pozycja 883). 
4. Integralnymi częściami Regulaminu są:  zgłoszenie uczestnictwa w Mistrzostwach, oświadczenie 
uczestnika  i modela udzielające Organizatorowi prawo do wykorzystania wykonanej pracy 
w celach promocyjnych, dokumentacyjnych i marketingowych Organizatora Mistrzostwa. 

5. Udział w Mistrzostwach  jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do 
wykorzystywania przez Organizatora zdjęć z przebiegu Mistrzostw w następujących polach 
eksploatacji: druku  w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich  
w Internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania w ramach 
działań Organizatora w zakresie związanym z promocją Mistrzostw.
6. W przypadku przyznania nagród pieniężnych i rzeczowych, Laureat nagrody (w rozumieniu 
osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej) zobowiązany jest w ciągu trzech dni 
od jej odebrania do zapłaty  w  kasie Organizatora  lub przelewem na rachunek Organizatora, 
zryczałtowanego podatku dochodowego   w wysokości 10% wartości brutto otrzymanej nagrody. 
Firmy/osoby prowadzące działalność gospodarczą  odprowadzają same należny podatek na 
podstawie zaświadczenia  o wartości nagrody, wydanego przez Organizatora.


