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REGULAMIN I TURNIEJU STYLIZACJI 

I UCZELNIANY TURNIEJ STYLIZACJI PAZNOKCI 
- WIOSENNO-LETNIE WARIACJE - 

 

1. I Turniej Stylizacji – I Uczelniany Turniej Stylizacji Paznokci – WIOSENNO-LETNIE 
WARIACJE odbędzie się w ramach XI Ogólnopolskiej Konferencji Studentów Śląskiej Wyższej 
Szkoły Medycznej w Katowicach, w siedzibie uczelni. 
 

2. Wynik turnieju zostanie ogłoszony podczas Konferencji w dn. 09.06.2022 r. oraz w serwisie www 
Uczelni i w mediach społecznościowych. 

 
3. Prace zostaną zaprezentowane uczestnikom Konferencji oraz opublikowane w serwisie WWW Uczelni  

i w mediach. 
 
4. Tegoroczny temat Turnieju to „Wiosenno-letnie wariacje”. 
 
5. Organizator: Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach 
 
6. Zasady ramowe Turnieju:  

Zadaniem konkursowym będzie wykonanie w ciągu 90 minut stylizacji paznokci na obu dłoniach 
modelki metodą hybrydową z wykorzystaniem dowolnej techniki zdobienia. 

Ocenie zostanie poddane: 

- przygotowanie płytki paznokci do stylizacji 

- technika pracy 

- kreatywność i oryginalność 

- zgodność stylizacji z tematem przewodnim 

- estetyka wykonanej stylizacji 

• Uczestnikami Turnieju są studenci/absolwenci SWSM, 

• Uczestnik Turnieju wykonuje stylizację przy wykorzystaniu własnych narzędzi, akcesoriów, 

lakierów i zdobień 

 
7. Komisja Konkursowa: 

• wykładowcy akademiccy, 
• specjaliści branży beauty. 
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8. Nagrody i wyróżnienia: 
Każdy z uczestników otrzyma potwierdzenie udziału w Konkursie. Wyróżnione prace otrzymają 
certyfikaty oraz nagrody ufundowane przez sponsorów i organizatora. 
 

9. Adresaci Turnieju:  
Studenci i absolwenci Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach.  

 
10. Zgłoszenie uczestnictwa: 

• Wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie Turnieju  
w zakładce ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA w terminie do 15.05.2022r. 

• Dostarczenie do dziekanatu lub przesłanie pocztą tradycyjną na adres uczelni  
w terminie do 31.05.2022 r.  
 
podpisanych wymaganych oświadczeń: 

− Oświadczenie MODELA – zgoda na udział w sesji zdjęciowej i filmowej realizowanej 
w ramach I Uczelnianego Turnieju Stylizacji Paznokci – WIOSENNO-LETNIE 
WARIACJE oraz nieodpłatne wykorzystanie wizerunku, 

− Oświadczenie UCZESTNIKA – STYLISTY – zgoda na przetwarzanie danych 
osobowych, wykorzystanie przez Organizatora zgłoszonych zdjęć oraz zdjęć i filmów 
wykonanych podczas Turnieju rozumiane jako m.in. prezentacja filmu/zdjęć podczas 
konferencji, opublikowanie filmu/zdjęć w serwisie www uczelni oraz wykorzystanie  
w innych celach marketingowych, np. publikacja w serwisie FB czy youtube, zgoda  
na wykorzystanie wizerunku. 

11. Modelka: 
Wybór modelki, zasady współpracy i odpowiedzialność należą do uczestników Konkursu.  

 
12. Opłaty: 

Udział w Turnieju jest bezpłatny. 
 
13. Kontakt do Biura Turnieju 

 
Kinga Łanda 
e-mail: biuro@swsm.pl 
tel. 32 207 27 09 
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

1. Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z akceptacją warunków Turnieju. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. 

3. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyn. W takim 

przypadku Uczestnikom nie przysługują żadne roszczenia z tytułu uczestnictwa w Konkursie. 

 

https://www.konferencja.swsm.pl/turniej_stylizacji/zgloszenie-uczestnictwa
mailto:biuro@swsm.pl

