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“Makijaż Challenge” w ZST Lipno
REGULAMIN

1. Organizatorem “Makijaż Challenge” jest Zespół Szkół Technicznych  im. Ziemi Dobrzyńskiej  w Lipnie.
2. Patronat Honorowy nad konkursem objął Starosta Lipnowski.
3. Konkurs dofinansowany został z budżetu Powiatu Lipnowskiego
4. Celem konkursu jest zaprezentowanie zdolności i pasji uczniów ZST w Lipnie związanych ze sztuką makijażu.
5. Konkurs skierowany jest do uczniów ZST w Lipnie.
6. Zadanie polega na:

● wykonaniu dowolnego makijażu filmowego lub beauty samodzielnie na własnej, niepomalowanej
twarzy oraz udziale w sesji zdjęciowej, która odbędzie się w dniu konkursu 19 grudnia 2022 r.,

● zebraniu jak największej liczby polubień w głosowaniu internetowym pod zdjęciem konkursowym
na szkolnym profilu fb do 10 stycznia 2023 r.

7. Warunki udziału w konkursie:
● polubienie profilu  ZST w Lipnie na Facebooku,
● wypełnienie karty zgłoszeniowej i akceptacja Regulaminu oraz RODO do 15 grudnia 2022 r.,
● wykonanie makijażu beauty lub filmowego w ciągu 3 godzin i uczestnictwo w sesji zdjęciowej,
● w momencie rozpoczęcia konkursu twarz uczestnika nie może zawierać jakichkolwiek elementów

makijażu (w tym permanentnego) z wyjątkiem sztucznych rzęs,
● organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za skutki użycia wybranych przez uczestnika

kosmetyków i przyborów,
● przystępując do konkursu uczestnik oświadcza tym samym, iż akceptuje Regulamin konkursu oraz

wszystkie warunki uczestnictwa w konkursie, wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora
jego danych osobowych na potrzeby związane z przeprowadzeniem konkursu, na publikację
wizerunku i podstawowych danych oraz ich wykorzystanie w celach informacyjnych i marketingowych
związanych z działalnością Organizatora konkursu

8. Szczegóły:
● regulamin konkursu dostępny na stronie www.zstlipno.edu.pl
● udział jest dobrowolny i bezpłatny,
● o udziale w konkursie decyduje kolejność zgłoszeń,
● zgłoszenia przyjmuje M. Żarecka-Ziółkowska w terminie od 7 do 15 grudnia 2022 r.,
● każdy uczestnik wykonuje makijaż przy użyciu własnych kosmetyków i przyborów (pędzli, gąbek,

lusterka)  lub kosmetyków  firmy Oriflame,
● dozwolone są wszystkie produkty i przybory wg uznania uczestnika na jego wyłączną

odpowiedzialność
● ZST w Lipnie zapewnia:

- stanowisko do pracy,
- pakiet kosmetyków firmy Oriflame,
- wsparcie partnerów marki Oriflame: Angeliki Siwy i Agnieszki Rejmer,
- sesję zdjęciową wykonaną przez  Koło Fotograficzne ZST w Lipnie

9. Nagrody:
● wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają:

- dyplomy,
- upominki marki Oriflame,
- pamiątkowe zdjęcie z udziału w sesji,
- punkty dodatnie zachowania  (+20 pkt),

Wręczenie upominków dla wszystkich uczestników konkursu odbędzie się 19 grudnia 2022 r.

● nagrody główne za I miejsce, II miejsce i III miejsce otrzymają autorzy makijażu, których zdjęcia
konkursowe otrzymają największą liczbę polubień na szkolnym profilu fb

Wręczenie nagród i dyplomów dla laureatów  konkursu  odbędzie  się 25 stycznia 2023 r.
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