
KARTA ZGŁOSZENIOWA 
 MASTER OF BEAUTY  

Otwarte Mistrzostwa Polski Fryzjersko-Kosmetyczne  
POZNAŃ' 2023 

Konkurencje : 

we Fryzjerstwie, Barberingu,  Makijażu Artystycznym, 
w Przedłużaniu i Zagęszczaniu Włosów ,w Stylizacji  

oraz Modelowanie i koloryzacja brwi 

BIURO ORGANIZACYJNE 
Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Dębicy ul. Rynek 14    39-200 Dębica 

Tel. 571211860 e-mail : cechdebica1@gmail.com 

ZGŁOSZENIE DO 10 kwietnia 2023 r. (dotyczy juniorów i seniorów) . Osoby  zgłaszające się w dniu startu będą musiały zakupić 

i odebrać wejściówkę osobiście.  Potwierdzenie wpłaty wpisowego ( przelew bankowy lub blik)  należy okazać  
w Biurze Organizacyjnym Mistrzostw ) 

 

Imię i Nazwisko zawodnika…………………………………………………       data urodzenia ………………………………………………………. 

ROK NAUKI / JUNIOR/ …………………………………… 

Adres zamieszkania do korespondencji – Kod …………….. Miasto ………………………………………………………………………………... 

Ulica…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Telefon/e-mail – UCZESTNIKA …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres salonu / JUNIOR / ………………………………………………………………………………………………................................................. 

Nazwa i rok wydania dokumentu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe  

(seniorzy)………………………………………………………………………………………………………………………. 

TYTUŁ MISTRZA POLSKI 
Należy zaznaczyć właściwą opcję (wymagany udział w podanych konkurencjach) 

 

  Juniorzy w kategorii fryzjerstwa damskiego                 Seniorzy w kategorii fryzjerstwa damskie 

Fryzura dzienna do przeczesania  
120 zł 

Fryzura dzienna  do przeczesania  300 zł 
salony 

cechowe 

350 zł 
pozostali Fryzura wieczorowa Fryzura wieczorowa   

  
  Juniorzy w kategorii fryzjerstwa męskiego                             Seniorzy w kategorii fryzjerstwa męskiego 

Modelowanie fryzury modnej  
120 zł 

Modelowanie  fryzury kreatywnej  
z zarysem fal 

300 zł 
salony 

cechowe 

350 zł 
pozostali 

 Modelowanie fryzury klasycznej  Strzyżenie i modelowanie fryzury klasycznej   

Makijaż      Przedłużanie włosów 


 Makijaż artystyczny – ślubny 
 Makijaż artystyczny -  sceniczny 

300 zł  
 Przedłużanie i zagęszczanie włosów 200 zł 

Barbering Junior/Senior 


Barbering – Old School  
Barbering - Free Style  

350 zł - salony cechowe 400 zł - pozostali 

Junior /senior –Stylizacja      


Wyobraźnia - klasa – styl         
Pokaz na co Cię stać         

450 zł - 

  Konkurencja modelowanie i koloryzacja brwi 

  Modelowanie i koloryzacja brwi              300 zł 
                         KONKURENCJE INDYWIDUALNE    Należy zaznaczyć konkurencję/e (można zaznaczyć kilka) 

                                                                                                                                                                                                                                                     Juniorzy w kategorii fryzjerstwo damskie 
Fryzura z fal i pierścieni na mokro a’la Monroe   60 zł   Fryzura ślubna na długich włosach    60 zł  Fryzura fale Hollywood 60 zł           

                Juniorzy w kategorii fryzjerstwo męskie                                  Seniorzy w kategorii fryzjerstwo męskie 

Modelowanie fryzury modnej 60 zł    Modelowanie fryzury kreatywnej z zarysem fal 250 zł 

Seniorzy w kategorii fryzjerstwo damskie  

Fryzura ślubna z długich włosów    250 zł   Fryzura salonowa z długich rozpuszczonych włosów 250 zł 

  Konkurencja damsko – męska  SENIORZY  

  Wycinanie wzorków                                  250 zł 
Konkurs szkolny - tematyczny 

  Konkurs szkolny - tematyczny                     300 zł  ( od zespołu trzyosobowego)  
Wpisowe należy przekazać na konto Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Dębicy 

70 8589 0006 0030 0980 1759 0001 z dopiskiem WPISOWE MISTRZOSTWA POLSKI POZNAŃ 2022 

 
Data……………………    2023 r                                                                    Podpis zawodnika  ………………………………………………………… 
 Zapoznałem się z Regulaminem Mistrzostw  i  przesyłam podpisane 2 załączniki:   1. Klauzulę Informacyjną  2. Oświadczenie Izba Rzemieślnicza/Cech – 
podpis i pieczątka… 



 

ZAŁĄCZNIK  nr 1  do  Regulaminu MASTER OF BEAUTY 
 Międzynarodowe Otwarte Mistrzostwa Polski Fryzjersko-Kosmetyczne 

POZNAŃ' 2023 
KLAUZULA INFORMACYJNA   
Mając na uwadze przepisy wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku                          
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych (dalej RODO),Informujemy Panią/Pana, że: 
Administratorem Pana/Pani Danych Osobowych jest Związek Rzemiosła Polskiego, Warszawa ul. Miodowa 14 i Cech Rzemiosł                          
i Przedsiębiorczości w Dębicy ul. Rynek 14  zwany dalej „Administratorem”  - można się kontaktować osobiście w siedzibie, listownie, 

elektronicznie pod adresem: e-mail: zrp@zrp,  lub tel. 22 5044 330 , Dębica e-mail : cechdebica1@gmail.com  , tel.571 211 860 
Cele i podstawy przetwarzania. 
Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w celu przeprowadzenia Międzynarodowych Otwartych Mistrzostwach Polski 
Fryzjersko-Kosmetycznych, które odbędą się w Poznaniu -  w oparciu o udzielone przez Panią/Pana zgody lub w oparciu o prawnie 
uzasadnione interesy Administratora lub podmiotów trzecich (art. 6 ust 1 lit a, f RODO); 
Odbiorcy danych osobowych. 
Odbiorcami Pani/Pana niektórych danych osobowych będą następujące kategorie podmiotów: 
a) podmioty, z którymi Administrator współpracuje bezpośrednio lub pośrednio w związku z świadczonymi usługami w zakresie 
niezbędnym do prawidłowej realizacji działań z związanych z przeprowadzeniem Mistrzostw. Podkreślamy, że Administrator 
udostępnia Pani/Pana dane osobowe wyłącznie w zakresie    i dla celów związanych z Mistrzostwami; 
b) podmioty współpracujące z Administratorem  dla potrzeb należytego funkcjonowania, jak również świadczenia usług lub 
wykonania umów, dotyczy to przede wszystkim dostawców usług technicznych takich jak firmy telekomunikacyjne, hostingowe, 
właściciele serwerów i przestrzeni, w których przechowywane są dane osobowe.   
Okres przechowywania danych. 
Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, zgłoszenia żądania ich usunięcia lub 
innego podobnego żądania. Dane osobowe będą przechowywane z zachowaniem niezbędnych środków technicznych i 
organizacyjnych umożliwiających odpowiednie ich zabezpieczenie w celu ochrony Pani/Pana praw i wolności; 
Prawa osób, których dane dotyczą. 
Na podstawie RODO przysługuje Pani/Panu: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 
c) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się 

z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej; 
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych; 
e) prawo do wniesienia sprzeciwu; 
f) prawo do przenoszenia danych; 
g) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej na podstawie art. 6 ust 1 lit a RODO; 
h) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 

Warszawa). 
Zostałem poinformowana/ny o zasadach podania moich danych, prawie do dostępu i ich poprawiania, a  także żądania ich 
usunięcia.                              
 

 czytelny podpis zawodnika  ……………………………………………………………………………………………….….. 
 czytelny podpis rodzica lub prawnego opiekuna 

                      (w przypadku zawodnika w wieku poniżej 18 roku życia) ………………………………………………………… 
 

 miejscowość, data     ……………………………………………………………………………..……………………………… 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:cechdebica1@gmail.com
mailto:cechdebica1@gmail.com


 

ZAŁĄCZNIK nr  2  do  Regulaminu MASTER OF BEAUTY 
 Międzynarodowe Otwarte Mistrzostwa Polski Fryzjersko-Kosmetyczne 

POZNAŃ' 2023 
 

OŚWIADCZENIE 
Niniejszym udzielam Związkowi  Rzemiosła Polskiego  z siedzibą w Warszawie ul. Miodowa 14, Ogólnopolskiej 

Komisji Fryzjersko - Kosmetycznej ZRP i Cechowi Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Dębicy i Międzynarodowym 

Targom Poznańskim sp. z o.o. oraz osobom fizycznym lub prawnym, z  którymi jest  lub będzie związany 

umową lub innego rodzaju stosunkiem prawnym, mającym za przedmiot  dysponowanie fotografiami lub 

zapisem filmowym z moim wizerunkiem, do nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa do wykorzystywania tego 

wizerunku w celach promocyjnych i marketingowych Związku Rzemiosła Polskiego – Ogólnopolska 

Komisja Fryzjersko-Kosmetyczna, Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Dębicy oraz 

Międzynarodowych Targów Poznańskich ,w tym imprezy pod nazwą MASTER OF BEAUTY  

Międzynarodowe Otwarte Mistrzostwa Polski Fryzjersko-Kosmetyczne  w 2023 r. oraz targów 

LOOK i BEAUTY VISION. 

Zgoda obejmuje wykorzystywanie, utrwalanie i powielanie zdjęć oraz zapisów filmowych  wykonanych w 

ramach Targów fryzjerskich i kosmetycznych  LOOK i BEAUTY VISION w 2023 r.  - za pośrednictwem 

dowolnego medium w szczególności  publikacje w gazetach, czasopismach okresowych, czasopismach 

okazjonalnych, folderach, publikacjach elektronicznych, stronach www, wystawach, konkursach, bilbordach, 

zaproszeniach, innych materiałach promocyjno-informacyjnych, transmisjach telewizyjnych  etc. 

 

Zrzekam się jednocześnie wszelkich praw związanych  z kontrolą i zatwierdzeniem  każdorazowego 

wykorzystania  materiałów z moim wizerunkiem, o którym mowa w niniejszym oświadczeniu, także                      

w przypadku wykorzystywania ich w celu łączenia z innymi obrazami za pośrednictwem technik cyfrowych. 

Oświadczam, że w całości przeczytałam / łem treść powyższej zgody i w pełni ją rozumiem. 

 

 czytelny podpis uczestniczki/a  …….………………………………………………………………………………………….….. 
 

 czytelny podpis modelki/a  …….………………………………………………………………………………………….….. 
 

 czytelny podpis rodzica lub prawnego opiekuna 
                      (w przypadku zawodnika w wieku poniżej 18 roku życia) ………………………………………………………… 
 
 

 miejscowość, data     ……………………………………………………………………………..……………………………… 
 

Z zachowaniem przepisów z Ustawy z dnia 4.04 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz.u.1994 Nr24 poz. 83. 

 

  
 


