
 

 

 
Regulamin i warunki uczestnictwa w „Pmu Championship online 2020r 
 
 
 
 
  
1. Głównym organizatorem Pmu Championship Online 2020 jest Artnova Rafał 
Budziński; ul. Floriana Piotrowskiego 8/22 10-692 Olsztyn, Warmińsko-mazurskie; 
NIP 739-32-67-903 
 
2. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady uczestnictwa w Mistrzostwach. 
 
3. Informacje o opłatach, warunkach uczestnictwa i rejestracji publikowane są na 
stronie internetowej www.pmu-online.com 
 
4. Warunkiem uczestnictwa w mistrzostwach online jest zarejestrowanie się poprzez 
formularz zgłoszeniowy umieszczony na stronie www.pmu-online.com. Uczestnik 
zobowiązuje się do poprawnego oraz zgodnego ze stanem rzeczywistym wypełnienia 
formularza rejestracyjnego 
 
5. Uczestnictwo w Mistrzostwach online obliguje do dokonania opłaty rejestracyjnej w 
kwocie 199zł bez względu na rodzaj kategorii. 
 
6. W Mistrzostwach mają prawo wziąć udział tylko te osoby, które wypełniły 
formularz zgłoszeniowy oraz dokonały płatności rejestracyjnej za 
uczestnictwo 
 
7. Uczestnik Mistrzostw to osoba pełnoletnia oraz posiadająca uprawnienia do 
wykonywania makijażu permanentnego zaświadczone certyfikatem 
 
8.  

• Zgłoszenia na udział w mistrzostwach będę przyjmowane do 
24.05.2020r.  

• 25.05.2020 r będą wysyłane  dla wszystkich zgłoszonych osób pakiety 
startowe na których uczestnik wykona swoją prace konkursową.  

• Po wykonaniu pracy uczestnik  loguje się na platformie klikając w 
odpowiedni link potwierdzając gotowość do weryfikacji pracy. 
Organizator zapewnia bezpieczny odbiór pracy konkursowej z adresu 
potwierdzonego w zgłoszeniu 

• Odbiór skórek prac przez zamówionego kuriera będzie się odbywać 
w dniach 2-4 czerwca  

• Ocena prac jury  
• Ogłoszenie wyników nastąpi 21 czerwca podczas transmisji live na 

fanpage Artnova 
 

9. Organizator po zaksięgowaniu kwoty rejestracyjnej w wysokości  
 zobowiązuje się do wysłania pakietu startowego na podany adres w formularzu. 
 
10. Pakiet startowy zawiera jeden pigment „Artcolor” oraz zapieczętowaną skórkę 
treningową. 
 
11. Wysłanie do organizatora finalnej pracy która będzie wykonana na innej skórce 
treningowej niż przez nas wysłana będzie automatycznie dyskwalifikowana 
 
12. Wysłanie do organizatora finalnej pracy która będzie wykonana innym kolorem lub 
marką pigmentu niż podarowany będzie automatycznie dyskwalifikowana 
 
13. Organizator zobowiązuje się do przestrzegania zasad jednolicie ustalonych które są 
związane z rodzajem pigmentu i zapieczętowanej skórki w celach sprawiedliwej 
możliwości oceny pracy uczestnika 
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15. Aby zapewnić transparentność ocen jury, wszystkie prace przesyłane są 
na adres organizatora, gdzie prace zostaną zaszyfrowane, następnie 
zostaną anonimowo przesłane do oceny Jury. Jury nie ma dostępu do 
danych osobowych uczestników. Ocenia anonimowe skórki. 
 
14.Uczestnik zostanie wpisany na listę uczestników i poinformowany drogą mailową po 
zaksięgowaniu płatności rejestracyjnej. 
  
15. Wypełnienie i wysłanie formularza rejestracyjnego zamieszczonego na stronie 
internetowej www.pmu-online.com jest jednoznaczne z zawarciem umowy z 
Organizatorem zgodnie z niniejszym Regulaminem. Oznacza to również akceptację 
postanowień niniejszego Regulaminu. 
 
16. W przypadku sfałszowanych informacji na temat odbytych szkoleń bądź przesłania 
nie autorskich prac uczestnik zostanie  automatycznie zdyskwalifikowany a dokonana 
płatność rejestracyjna nie podlega zwrotowi 
 
17. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na 
udostępnienie podanego adresu e-mail osobom trzecim współpracującym w ramach 
Mistrzostw oraz na przesłanie uczestnikowi elektronicznej informacji handlowej bądź 
marketingowej. 
 
 
18. Zgłaszając się do udziału w Mistrzostwach uczestnik wyraża jednocześnie zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora na potrzeby Mistrzostw 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. 
 
19. Administrator podejmuje wszelkie stosowne środki bezpieczeństwa zgodne z 
powszechnie przyjętymi zasadami służącymi ochronie poufności informacji. Informacje 
o szczególnym znaczeniu, w tym dane osobowe oraz informacje związane ze szczegółami 
płatności zebrane w celu przeprowadzenia transakcji handlowych, są szyfrowane przed 
transmisją od użytkownika. 
 
20. Opłata za uczestnictwo w Mistrzostwach wniesiona przez jednego uczestnika nie 
może zostać przeniesiona na innego. 
 
21. Organizator jest upoważniony do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy. 
 
22. Uczestnik nie może ubiegać się o zwrot kosztów w przypadku rezygnacji z udziału w 
Mistrzostwach. 
 
23. Reklamacje dotyczące Mistrzostw wobec Organizatora mogą być zgłaszane nie 
później niż w terminie 5 dni od dnia zakończenia Mistrzostw drogą mailową na adres 
email  pmuart@hotmail.com. Po określonym powyżej terminie żadne reklamacje nie 
będą rozpatrywane. 
 
24. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu i warunków wydarzenia. O 
ewentualnych jego zmianach będzie informował publicznie na stronie 
 www.pmu-online.com 
 
25. W sprawach nieustalonych w powyższym regulaminie obowiązują przepisy kodeksu 
cywilnego. 
 
26. Uczestnicy są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem przed wysłaniem 
zgłoszenia udziału w Mistrzostwach 
 
 


