
Sewing Grooming Show edycja Creative to edycja konkursu groomerskiego pozwalająca pokazać swoje umiejętności 

oraz wyobraźnię w stylu kreatywnym.   

Regulamin Creative Sewing Grooming Show: 

 Organizatorem konkursu Creative Sewing Grooming Show jest firma FPHU Sewing S.C. z siedzibą Kowaniec 

55; 34-400 Nowy Targ.  

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

na podstawie przesłanych przez uczestników zdjęć i filmiku 

 Czas trwania konkursu od 18.06.2021 do 22.08.2021  

 Rejestracja jest możliwa od 21.06.2021 do 21.08.2021 

 Prace w formie zdjęć i filmików będzie można publikować w odpowiednim module na grupie Sewing 

Grooming Show  od dnia 21.06.2021 do 22.08.2021 – zdjęcia i filmiki wysłane po tym terminie nie zostaną 

ocenione i nie wezmą udziału w konkursie. 

 Ogłoszenie wyników nastąpi 29.08.2021 

 Zawodnicy mogą wziąć udział w 3 kategoriach: 

*Główka groomerska”  

*Creative na włosie prostym 

* Creative na włosie kręconym  

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

korygujących (nie można również wykonywać zdjęć z rozmyciem tła). W momencie wykrycia retuszu praca nie 

zostanie oceniona. Zdjęcia nie mogą zostać wysłane jako kolaż zdjęć.  Na co najmniej jednym zdjęciu przed 

oraz jednym zdjęciu po – oraz na filmiku powinien znajdować się wydrukowany numer startowy.  

 Zgłoszona praca powinna być przygotowana na konkurs Sewing Grooming Show edycja Creative nie może to 

być praca, która była już zgłoszona do innego konkursu online.  

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

 Zawodnik zgłaszający się do konkursu, akceptuje jego regulamin, wyraża zgodę na publikacje jego zdjęć 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.  

 Creative Sewing Grooming Show nie jest oficjalnym konkursem na zasadach EGA.  

Rejestracja: 

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

oraz otrzyma potwierdzenie i numer startowy.  Nie ma ograniczeń w ilości zgłoszonych prac i w ilości kategorii 

natomiast do każdej zgłoszonej pracy przypisany jest indywidualny numer startowy.   

 Zgłoszenie 1 pracy konkursowej to koszt 69 zł.  

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

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

wpisać Imię i Nazwisko uczestnika oraz nazwę kategorii 

 Po zaksięgowaniu wpłaty uczestnik otrzyma w ciągu 24 h na adres mailowy nr. startowy, który należy 

wydrukować oraz umieścić na zdjęciach według regulaminu.  

 Rejestracja będzie możliwa w datach 21.06.2021 do 21.08.2021 

 Zdjęcia i filmiki należy zamieścić na grupie facebook Sewing Grooming Show w nieprzekraczalnym terminie 

od 21.06.2021 do 22.08.2021 do godziny 23:59 

Udział w konkursie  

 Zawodnik po otrzymaniu numeru startowego musi go wydrukować i umieścić na co najmniej 1 zdjęciu przed 

metamorfozą oraz na co najmniej 1 zdjęciu po dokonaniu metamorfozy.  

 Jeżeli uczestnik bierze udział w więcej niż jednej kategorii do każdej kategorii otrzyma osobny numer 

startowy.  

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


 Zdjęcia muszą być wyraźne, dobrze oświetlone, numer startowy musi znajdować się w pobliżu psa, a nie 

zostać doklejony w programie do edycji obrazów. 

 Tło powinno być jednolite, a pies dobrze widoczny (np. białego psa nie można umieścić na białej ścianie). 

 Zawodnik może trzymać psa i być widoczny na zdjęciach. 

Kategorie: 

1. „GŁÓWKA GROOMERSKA” 

 Dozwolone są treningowe główki groomerskie oraz model dogi;  

 Należy wykonać:  2 zdjęcia przed: 1 z przodu oraz 1 z boku – na co najmniej  jednym zdjęciu musi być 

umieszczony numer startowy; 

 4 zdjęcia po: z przodu, z lewego boku, z prawego boku oraz z tyłu, na co najmniej  jednym zdjęciu musi być  

umieszczony numer startowy; 

 Krótki filmik obrazujący całą pracę po metamorfozie (max 30 sekund)  

 

2. Creative na prostym włosie 

 Pracę należy wykonać na żywym modelu;  

 Dozwolone są wszystkie psy o włosie lejącym np.:  yorkshire,  maltańczyk, shih tzu itp. 

 2 zdjęcia przed: 1 z przodu oraz jedno z boku – na co najmniej  jednym zdjęciu musi być umieszczony  numer 

startowy; 

 5 zdjęcia po: lewy bok w pozycji stojącej; prawy bok w pozycji stojącej; przód z widoczną głową; tył w pozycji 

stojącej; zbliżenie głowy; 

 Krótki filmik obrazujący całą pracę po metamorfozie (max 60 sekund);  

 Pies przed wykonaniem zdjęć musi być wykąpany oraz rozczesany; 

 

3. Creative na kręconym włosie  

 Pracę należy wykonać na żywym modelu;  

 Dozwolone są wszystkie psy o włosie kręconym np.:  pudel, bichon, lagotto itp. 

 2 zdjęcia przed: 1 z przodu oraz jedno z boku – na co najmniej  jednym zdjęciu musi być umieszczony  numer 

startowy; 

 5 zdjęcia po: lewy bok w pozycji stojącej; prawy bok w pozycji stojącej; przód z widoczną głową; tył w pozycji 

stojącej; zbliżenie głowy; 

 Krótki filmik obrazujący całą pracę po metamorfozie (max 60 sekund);  

 Pies przed wykonaniem zdjęć musi być wykąpany oraz rozczesany; 

Ocena sędziowska: 

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

 prezentacja psa / główki groomerskie; 

 metamorfoza; 

 pomysłowość i kreatywność; 

 ostateczne wykończenie, 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  

Nagrody: 

 w każdej kategorii zostaną nominowane 3 osoby; 

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

 


