
 

 

 

 

II Konkurs makijażu kreatywnego BODY PAINTING 

 Biała Podlaska MAJ 2022 r. 

 

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie filia w Białej Podlaskiej organizuje 

II KONKURS MAKIJAŻU KREATYWNEGO 18 MAJA 2022 r. podczas KONFERENCJI STUDENCKICH KÓŁ 

NAUKOWYCH Filii AWF w Białej Podlaskiej. 

Zapraszamy wszystkie chętne Studentki na to wydarzenie i chęć zgłoszenia uczestnictwa w konkursie z 

nagrodami. 

ZASADY I REGULAMIN –  II Konkurs makijażu kreatywnego FAWF 18.05.2022 r. 

Aby wziąć udział w I KONKURSIE MAKIJAŻU KREATYWNEGO 18 MAJA 2021 r. należy zgłosić swoją 

kandydaturę u Pani mgr Anity Makowskiej-Warmijak do 15.05.2022r. poprzez pocztę elektroniczną 

anita.warmijak@gmail.com 

Temat konkursu: "ŻYWIOŁY" 

Komisja wyłoni zwycięzców konkursu. 

NAGRODY: 

1 miejsce -  nagroda:  

2 miejsce -  nagroda:  

3 miejsce - nagroda:  

 

ZASADY: 

Przebieg konkursu: 

Tematem konkursu jest „ŻYWIOŁY”, który należy traktować otwarcie, nie ograniczając wyobraźni 

artysty co do interpretacji tematu i zastosowanych środków wyrazu. Wizażyści muszą posiadać 

własnego modela/modelkę, a materiały do malowania zapewnia AWF w Białej Podlaskiej, a inne 

materiały i narzędzia potrzebne do wykonania konkursowej pracy jest w kwestii wizażystki. Modele i 

wizażyści powinni stawić się w strefie zawodów na jedną 30 min. przed rozpoczęciem konkursu. Ze 

względu na ograniczony czas ubiór można przygotować przed rozpoczęciem zawodów. Stylizacja 

fryzury i wszelkie prace na ciele muszą być wykonywane podczas konkursu. Fryzura może być 

przygotowana przez asystenta podczas konkursu. Przed rozpoczęciem konkursu nie wolno 

przygotowywać makijażu, fryzury ani malowania ciała. Jeśli praca konkursowa nie zostanie zakończona 

po upływie wyznaczonego czasu – ocena pracy jest dokonywana w aktualnej formie. Cały makijaż musi  

 



 

 

 

 

 

być wykonany przez wizażystę (nie asystenta). Wszyscy modele i wizażyści muszą podpisać formularz 

zezwalający na wykorzystanie zdjęć i filmów przez AWF Biała Podlaska. 

Poniżej znajduje się lista RZECZY DOZWOLONYCH w tej kategorii: 

• Sztuczne rzęsy 

• Soczewki do oczu 

• Brokat, Kryształy, Pióra, Peruki lub stroiki 

• Akcesoria do dekoracji głowy i ramion 

• Wszystkie ozdoby na bazie kleju nie powinny zajmować więcej niż 20% twarzy. 

 

Poniżej znajduje się lista rzeczy NIEDOZWOLONYCH w tej kategorii: 

• Wszelkie protezy lub maski oparte na lateksie; elementy maski lub inne efekty specjalne 

• Okulary 

• Każdy materiał, który zasłania więcej niż 20% twarzy. 

• Aerograf i szablony 

 

CZAS KONKURSU: 4,5  godziny 

Artysta jest w strefie konkursowej 09.30 

Czas konkursu: 10.00-14.30 

Czas oceny: 14.30-15.00. 

Prezentacja i nagrody: 15.00-15.30 

Każdy wizażysta będzie miał 2 minuty aby zaprezentować swoją pracę na scenie, połączoną z tańcem 

lub pokazem. 

II KONKURS MAKIJAŻU KREATYWNEGO 18 MAJA 2021 r. odbędzie się w na auli ROBIR przy ul. 

Akademickiej 2, Biała Podlaska 

Aby uzyskać więcej informacji: anita.makowska-warmijak@awf.edu.pl 

 

Powodzenia :) 

 

 


