
Sewing Grooming Show to wspaniałe wydarzenie stworzone z myślą o groomerach.  

Dzięki niemu macie możliwośd stanąd do rywalizacji z innymi groomerami, zawalczyd o podium, prestiż i wspaniałe 

nagrody.  Bez stresu i walki z czasem, w zaciszu własnego salonu.  

Poprzez ten konkurs pragniemy powiększyd grono osób startujących w zawodach. To jest niepowtarzalny moment, 

aby przełamad się, odważyd i wziąd udział w Sewing Grooming Show. 

 

Regulamin Sewing Grooming Show: 

 Organizatorem konkursu Sewing Grooming Show jest firma FPHU Sewing S.C. z siedzibą Kowaniec 55; 34-400 

Nowy Targ.  

 Sewing Grooming Show 2020 to groomerski konkurs online, w którym będą oceniane prace groomerów na 

podstawie przesłanych przez uczestników zdjęd 

 Czas trwania konkursu od 09.11.2020 do 20.12.2020  

 Rejestracja jest możliwa od 09.11.2020 do 05.12.2020 

 Prace w formie zdjęd przyjmowane będą do dnia 12.12.2020 do godziny 23:59 – zdjęcia wysłane po tym 

terminie nie zostaną ocenione i nie wezmą udziału w konkursie 

 Od 13.12.2020 wszystkie zdjęcia zostaną opublikowane na grupie konkursowej Sewing Grooming Show i 

wtedy nastąpi ocena prac przez jury. 

 Ogłoszenie wyników nastąpi 20.12.2020 

 Psy biorące udział w konkursie muszą mied minimum 6 tygodniowy zarost, aby widoczna była zmiana przed i 

po, muszą byd wykąpane, wysuszone (poza kategorią trymowanie) 

 W konkursie dozwolone są wszystkie techniki groomerskie w zależności od kategorii (maszynka, nożyczki, 

trymowanie, lakierowanie, koloryzacja) 

 zawodnicy mogą wziąd udział w 7 kategoriach: 

*trymowanie 

*spaniele i setery 

* nożyczki 

*pudle 

*styl azjatycki 

*pet grooming 

*początkujący 

 W danej kategorii zawodnik może wziąd udział tylko z 1 psem, natomiast nie ma ograniczeo w ilości kategorii 

 Zgłoszone zdjęcia nie mogą byd retuszowane, ulepszane za pomocą photoshop oraz innych programów 

korygujących (nie można również wykonywad zdjęd z rozmyciem tła). W momencie wykrycia retuszu 

zawodnik jest zdyskwalifikowany. Zdjęcia nie mogą zostad wysłane jako kolaż zdjęd.  Na każdym zdjęciu (poza 

zdjęciem zbliżenia głowy) powinien znajdowad się wydrukowany numer startowy.  

 Zawodnik biorący udział w konkursie musi dołączyd do grupy na facebook: Sewing Grooming Show 

 Zawodnik zgłaszający się do konkursu, akceptuje jego regulamin, wyraża zgodę na publikacje jego zdjęd oraz 

jego wizerunku 

 Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion i nazwisk o laureatach konkursu oraz 

umieszczanie tych informacji w materiałach reklamowych organizatora oraz w prasie, mediach i Internecie.  

 Sewing Grooming Show nie jest oficjalnym konkursem na zasadach EGA.  

 

 



 

Rejestracja: 

 W konkursie może wziąd udział uczestnik, który w wyznaczonym terminie dokona rejestracji, opłaci udział 

oraz otrzyma potwierdzenie i numer startowy.  

 udział w pierwszej kategorii to koszt 69 zł, każdej następnej 40 zł 

 wpłaty należy dokonad poprzez zalogowanie się na stronie https://www.sewing.com.pl/kategoria/sewing-

grooming-show i wybraniu ilości kategorii, w których chce się wziąd udział. W tytule przelewu proszę wpisad 

Imię i Nazwisko uczestnika oraz nazwę kategorii 

 po zaksięgowaniu wpłaty uczestnik otrzyma na adres mailowy nr. startowy, który należy wydrukowad oraz 

umieścid na każdym przesyłanym zdjęciu konkursowym  

 rejestracja będzie możliwa w datach od 9.11.2020 do 05.12.2020 

 zgłoszenia należy wysłać w nieprzekraczalnym terminie do 12.12.2020 do godziny 23:59 

Udział w konkursie  

 zawodnik po otrzymaniu numeru startowego musi przesład na adres mailowy 14 zdjęd (format zdjęcia: jpg, 

wielkośd 1 zdjęcia od 400 do 600 kB), organizator po otrzymaniu zdjęd prześle potwierdzenie ich otrzymania 

 w tytule wiadomości proszę wpisad nazwę kategorii, Imię i Nazwisko, nr. Startowy uczestnika 

 w treści maila proszę o dopisanie: akceptuję regulamin konkursu Sewing Grooming Show i wyrażam zgodę na 

nieodpłatną publikację zdjęd i rozpowszechnianie mojego wizerunku i mojej pracy na potrzeby konkursu 

Sewing Grooming Show.  

 jeżeli uczestnik bierze udział w więcej niż jednej kategorii do każdej kategorii wysyła osobnego maila 

 zdjęcia muszą byd wyraźne, dobrze oświetlone i zawierad numer startowy (numer musi znajdowad się w 

pobliżu psa, a nie zostad doklejony w programie do edycji obrazów)  

 tło powinno byd jednolite, a pies dobrze widoczny (np. białego psa nie można umieścid na białej ścianie) 

 zawodnik może trzymad psa i byd widoczny na zdjęciach 

 zawodnik musi wykonad 7 zdjęd „przed” i 7 zdjęd „po” metamorfozie 

 psu należy zrobid zdjęcie przed i po w następujących ujęciach: 

1 lewy bok w pozycji stojącej 

2 prawy bok w pozycji stojącej 

3 przód w pozycji stojącej 

4 tył w pozycji stojącej 

5 widok z góry w pozycji stojącej 

6 przód w pozycji siedzącej z widoczną głową 

7 zbliżenie głowy 

    

https://www.sewing.com.pl/kategoria/sewing-grooming-show
https://www.sewing.com.pl/kategoria/sewing-grooming-show


   

 

 

 pies przed wykonaniem zdjęd musi byd wykąpany oraz rozczesany (wyjątek psy trymowane) 

 wszystkie zdjęcia zostaną opublikowane na grupie Sewing Grooming Show po zakooczeniu przyjmowania 

zgłoszeo tj. 13.12.2020 i wezmą udział w konkursie Publiczności – na największą ilośd like-ów.  

 

Ocena sędziowska: 

Jurorzy oceniad będą każdego zawodnika w systemie punktowym biorąc pod uwagę: 

 prezentacja psa  

 metamorfoza  

 odpowiedni dobór stylizacji  

 umiejętnośd ukrywania wad anatomicznych, wydobycia piękna z psa 

 symetria, balans, równowaga  

 ostateczne wykooczenie, estetyka pracy 

Za pierwsze miejsce 10 punktów, za drugie miejsce 8 punktów, za trzecie miejsce 6 punktów oraz za czwarte 

miejsce 4 punkty.  

*w przypadku remisu punktowego, o werdykcie decyduje organizator konkursu  

*werdykt sędziowski jest ostateczny i niepodważalny  

Kategorie: 

1. Trymowanie 

 dozwolone są wszystkie psy rasowe trymowane według wzorca FCI 

 dozwolone jest użycie maszynki według standardów wystawowych danej rasy 

 (między innymi: Sznaucer, West Highland white terrier, Airedale terrier, Jack Russell terrier, Foksterier, Terier 

szkocki)  

* Sędziowie: Luis Martin Del Rio, Iwona Tarnowska-Ciosek, Szymon Karnaś 

* Sponsor: Artero 

2. Spaniele i setery 

 dozwolone są wszystkie psy rasowe z grupy spaniele i setery  

 dozwolone jest użycie maszynki według standardów wystawowych danej rasy 

 (między innymi: wszystkie psy rasy seter, Cocker Spaniel amerykaoski, Cocker Spaniel angielski, Springer 

Spaniel) 

* Sędziowie: George Goginashvili, Iwona Tarnowska-Ciosek, Kinga Gubała 

* Sponsor: G-point Grooming Academy 

3. Nożyczki  



 dozwolone są wszystkie psy rasowe strzyżone techniką nożyczkową według wzorca FCI z wyłączeniem pudli 

(między innymi: Bichon Frise, Bedlington terier, Szpic miniaturowy pomeranian, Terrier rosyjski, Kerry Blue 

Terrier, Irish soft coated wheaten terrier, Bouvier) 

* Sędziowie: Isabella Jane Doblas Jones, Katarzyna Palka, Judyta Latos 

* Sponsor: Diamond Scissors, Best Shot 

4. Pudle 

 używanie nakładek jest niedozwolone  

 dozwolone jest użycie maszynki według standardów wystawowych danej rasy 

 dozwolone jest lakierowanie 

* Sędziowie: Corinna Verschuren, Wiesława Latoś, Rita Vorbjova 

* Sponsor:  Heiniger 

5. Asian Style 

 dozwolone są wszystkie techniki groomerskie ( maszynka, nożyczki, koloryzacja)  

 dozwolone są wszystkie rasy psów 

 stylizacje powinny byd wykonane według standardów stylów azjatyckich 

* Sędziowie: George Goginashivili, Magdalena Błooska, Sandra Mularska 

* Sponsor: G Point  

6. Pet Grooming 

 dozwolone są wszystkie techniki groomerskie (maszynka, nożyczki, nasadki)  

 dozwolone są wszystkie rasy psów 

 psy nie mogą byd strzyżone w stylu azjatyckim  

* Sędziowie: Valeria Papian, Magdalena Błooska, Marta Chumeniuk 

* Sponsor: Hydra 

7. Początkujący  

 dozwolone są wszystkie techniki groomerskie (maszynka, nożyczki, trymowanie, nasadki) 

 dozwolone są wszystkie rasy psów oraz style groomerskie  

 w kategorii mogą wziąd udział groomerzy, których praca zawodowa nie przekracza 2 lat (wystawy również 

wliczają się jako staż pracy) 

           * Sędziowie: Gabriel Feitosa, Wiesława Latoś, Małgorzata Świstek 

           * Sponsor: Oster 

Nagrody: 

 w każdej kategorii zostaną nominowane 3 osoby 

 otrzymają kolejno 1, 2, 3 miejsce (puchar, dyplom, nagrody od sponsorów)  

 nagroda Best in Show – do walki o puchar BIS Sewing Grooming Show staną wszyscy zawodnicy, którzy 

otrzymają 1 miejsce w danej kategorii  

 nagroda publiczności - otrzyma ją zawodnik, który otrzyma największą liczbę „like” pod swoim zdjęciem. 

Konkurs będzie trwał od momentu publikacji zdjęd do 13.12.2020 do 19.12.2020 do godz. 23.59 

 nagroda specjalna - otrzyma ją nienominowany zawodnik w każdej z kategorii wybrany przez sponsora tej 

nagrody 

 

 


