KARTA ZGŁOSZENIOWA ( prosimy o czytelne wypełnienie DRUKOWANYMI LITERAMI)
1. Imię i nazwisko
2. Adres stałego zameldowania
3. PESEL
4. Adres działalności w przypadku wystawienia faktury
VAT
5. NIP
6. E-mail:
7. Telefon kontaktowy
8. Podpis zawodnika

KATEGORIE KONKURSOWE – szczegółowe regulaminy na www.nailpropoland.com lub https://www.facebook.com/nailpropoland?ref=hl
Lp.

NAZWA KONKURENCJI

1

Extreme Stiletto Design – konkurencja artystyczna
Temat: „Odcienie od turkusu do granatu”

2

Soak-Off Gel Application – konkurencja bez podziału

3

French Twist – konkurencja techniczna

4

Sculptured Nails – konkurencja techniczna

5

Salon Success – konkurencja techniczna

6

FiveStyle Sculptured Nails – konkurencja techniczna

7

On My Own – konkurencja techniczna

8

Hand Painted Nail Art – konkurencja zaoczna
Temat: „Legendy(postacie / bohaterowie / osoby) światowej muzyki”

9

Mixed Media Nail Art – konkurencja zaoczna
Temat: „Zamieszkać w zegarze”

10

3D Nail Art – konkurencja zaoczna
Temat: „Dziewczyna w ludowym stroju. Kultura i obyczaje kraju”

WETERAN

POCZĄTKUJĄCY

Wypełnione i podpisane zgłoszenie prosimy przesłać listem na adres NAILPRO POLAND, ul. Mysłowicka 4/4, 40-486 Katowice lub e-mailem: ewa.zabinska@op.pl lub przez FB
https://www.facebook.com/ewa.zabinska.16 lub https://www.facebook.com/nailpropoland
OPŁATY
Opłata za uczestnictwo w konkursach wynosi:
1.
Weterani (seniorzy) – 50 euro / po 16 listopada 2016 r. – 70 euro
2.
Początkujący (juniorzy) – 25 euro / po 16 listopada 2016 r. – 40 euro
3.
Uczestnicy konkurencji bez podziału na weteranów i początkujących – 35 euro / po 16 listopada 2016 r. – 50 euro
WAŻNE! Organizator nie ponosi kosztów opłat bankowych z tytułu wpłat walutowych. W tytule przelewu prosimy podać: opłata rejestracyjna NAILPRO POLAND 2016, imię i
nazwisko / telefon / konkurencja / weteran lub początkujący
OŚWIADCZENIE ORGANIZATORA
1.Oświadczam, że zapoznałam się z Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa dostępnymi na stronie www.nailpropoland.com, stanowiącymi integralną cześć zgłoszenia udziału w NailPro Poland
2016. Akceptuję zapisy zawarte w Ogólnych Warunkach Uczestnictwa. Wyrażam zgodę na następujące warunki płatności: 100% wartości zgłoszenia płatne do 14 dni od daty wysłania
niniejszej karty zgłoszeniowej. Warunkiem otrzymania stanowiska konkursowego przez Uczestnika jest dokonanie wpłaty pełnej kwoty należności wynikającej ze złożonej karty
zgłoszeniowej najpóźniej do 16.11.2016 r. Ceny zawierają podatek VAT 23%. Konto bankowe: Credit Agricole o/Tychy 43 1940 1076 6448 2017 0000 0000.
2. Oświadczam, że poniższym podpisem wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w adresowej bazie danych EUROPEAN NAILS INTERNATIONAL Sp. z o.o. i Vellp
Professional Beauty Export zgodnie z treścią Ustawy o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. (Dz.U. Nr 13 poz. 883), jak również na publikację mojego wizerunku we wszelakich
materiałach marketingowych i na stronach www.nail-klopotova.com, www.vellp.com.pl, www.nailpropoland.com oraz profilach firmowych na Facebooku.

Pieczęć firmowa/

Data i czytelny podpis uczestnika Nailpro Poland 2016

LICENCJONOWANY ORGANIZATOR NAILPRO POLAND VELLP PROFESSIONAL BEAUTY EXPERT ul. Mysłowicka 4/4 40 – 486 Katowice 32/ 748 64 22 lub 605 907 705
e-mail: ewa.zabinska@op.pl www.vellp.com.pl www.nailpropoland.com www.facebook.com/ewa.zabinska.16 www.facebook.com/nailpropoland

