
*English below 

Wrocław Kustom Konwent - 15-16 sierpnia 2020 

Regulamin konkursu na najlepsze tatuaże: 
 
 
 

Skład jury: 
● Ania Pająk 
● Tomasz Bujacz 
● Tomek Kołucki 

 
Podczas Wrocław Kustom Konwent 2020 odbędą się konkursy na najlepszy tatuaż w            
następujących kategoriach: 
 

SOBOTA 15.08.2020 NIEDZIELA 16.08.2020 

Kategoria Godzina Kategoria Godzina 

Najlepszy tatuaż mały kolorowy  16:30-17:10 Najlepszy tatuaż mały czarno-szary 14:00-14:40 

Najlepszy tatuaż motoryzacyjny 17:10-17:50 Najlepszy tatuaż realistyczny 14:40-15:20 

Najlepszy tatuaż duży czarno-szary 17:50-18:30 Najlepszy tatuaż duży kolorowy 15:20-16:00 

Najlepszy tatuaż I dnia Konwentu - 
wykonany na konwencie 

18:30-19:10 
Najlepszy tatuaż II dnia Konwentu - 
wykonany na konwencie 

16:00-16:40 
 

  Wręczenie nagrody dodatkowej LoveInk 16:40-17:00 

 
Dodatkowy konkurs - nagroda publiczności online: wszystkie zgłoszone prace wezmą także udział w             
internetowym głosowaniu na najlepszą nagrodę publiczności, która odbędzie się kilka dni po Wrocław             
Tattoo Show’20 na facebookowym fanpage’u imprezy. 

 
ZASADY OGÓLNE: 

1. Każdy tatuaż może wziąć udział tylko w jednym konkursie (wyjątek: nagroda           
dodatkowa LoveInk oraz nagroda publiczności online). 

2. Tatuaże prosimy zgłosić w punkcie informacyjnym, najpóźniej 30 minut przed          
rozpoczęciem danego konkursu. 

3. Zgłaszający otrzyma numerek wraz z rodzajem kategorii w której startuje do           
konkursu. 

4. Do konkursu zgłaszać można tylko prace wykonane przez studia wystawiające się na            
konwencie. 

5. Tatuaże ocenia jury, wystawiając noty od 0 do 5 w następujących aspektach:  



a. zgodność z kategorią,  
b. ocena pracy pod kątem artystycznym,  
c. ocena pracy pod kątem kompozycyjnym,  
d. ocena pracy pod kątem technicznym. 

6. Rozstrzygnięcie zwycięzcy poszczególnych kategorii odbędzie się poprzez obliczenie        
średniej arytmetycznej wszystkich ocen członków Jury oraz dyskusji oceniających. 

7. Tatuaże, wykonane przez tatuatorów z tego samego studia, z którego jest członek            
Jury, mogą brać udział w konkursie. Ich prace będą oceniane przez pozostałych            
dwóch członków Jury. 
 

ZASADY POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII: 
 

1. Najlepszy tatuaż duży czarno-szary 
Do konkurs można zgłosić tatuaż, który: 

● w przeważającej części został wykonany w czerniach i/lub szarościach 
● dopuszczalne jest użycie koloru białego oraz dwóch innych w niewielkiej ilości 
● rozmiar jest większy od formatu A4 

 
2. Najlepszy tatuaż mały czarno-szary 

Do konkurs można zgłosić tatuaż, który: 
● w przeważającej części został wykonany w czerniach i/lub szarościach 
● dopuszczalne jest użycie koloru białego oraz dwóch innych w niewielkiej ilości 
● rozmiar jest mniejszy od formatu A4 

 
3. Najlepszy tatuaż duży kolorowy  

Do konkurs można zgłosić tatuaż, który: 
● został wykonany przy użyciu wielu kolorów 
● rozmiar jest większy od formatu A4 

 
4. Najlepszy tatuaż mały kolorowy  

Do konkurs można zgłosić tatuaż, który: 
● został wykonany przy użyciu wielu kolorów 
● rozmiar jest mniejszy od formatu A4 

 
5. Najlepszy tatuaż realistyczny 

Do konkurs można zgłosić tatuaż, który: 
● jest realistyczny (postać, widok, przedmiot, pojazd itp…) 
● został wykonany w kolorze albo w szarościach 
● rozmiar tatuażu jest dowolny 

 
6. Najlepszy tatuaż motoryzacyjny 

Do konkurs można zgłosić tatuaż, który: 
● nawiązuje do tematyki związanej z motoryzacją 
● został wykonany w kolorze albo w szarościach 
● rozmiar tatuażu jest dowolny 

 



7. Najlepszy tatuaż I dnia Konwentu - wykonany na konwencie 
Do konkurs można zgłosić tatuaż, który: 

● został w całości wykonany podczas pierwszego dnia Konwentu, 
● niedopuszczalne są tatuaże jedynie kończone i odświeżane 
● został wykonany w kolorze albo w szarościach 
● rozmiar tatuażu jest dowolny 

 
8. Najlepszy tatuaż II dnia Konwentu - wykonany na konwencie 

Do konkurs można zgłosić tatuaż, który: 
● został w całości wykonany podczas drugiego, lub pierwszego dnia Konwentu, lub           

przez dwa dni Konwentu. 
● niedopuszczalne są tatuaże jedynie kończone i odświeżane 
● został wykonany w kolorze albo w szarościach 
● rozmiar tatuażu jest dowolny 

 
9. Nagroda dodatkowa LoveInk 

Spośród zwycięzców konkursów na najlepszy tatuaż I dnia Konwentu oraz II dnia Konwentu             
zostanie dodatkowo wybrany zwycięzca kategorii specjalnej - artysta wygranego tatuaża          
otrzyma bilet wstępu na Konferencję Tatuatorską Wrocław 2020 o wartości 690zł.  
 

10. Dodatkowy konkurs - nagroda publiczności online:  
Konkurs internetowy na najbardziej popularną dziarę WTS w sieci odbędzie się kilka dni po              
Wrocław Tattoo Show 2020. Wszystkie zgłoszone w konkursach tatuaże będą          
sfotografowane i upublicznione na facebookowym fanpage WTS’20. O zwycięstwie         
decydować będzie ilość polubień zebrana pod fotografią. Pierwsze miejsce zostanie          
nagrodzone. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/events/303233921058060


 
 
 
 
 
 
 

 

Wrocław Kustom Konwent - 15-16 AUGUST 
2020 

Contest regulations - Best Tattoos: 
 

 
 
Jury: 

● Ania Pająk 
● Tomasz Bujacz 
● Tomek Kołucki 

 
During Wrocław Kustom Konwent 2020 there will be contests for best tattoos in categories              
as below: 
 
 

SATURDAY 15.08.2020 SUNDAY 16.08.2020 

Category Hour Category Hour 

Best small colour tattoo  16:30-17:00 Best small monochrome tattoo 14:00-14:30 

Best Car/Moto tattoo 17:00-17:30 Best realistic tattoo 14:30-15:00 

Best big monochrome tattoo 17:30-18:00 Best big colour tattoo 15:00-15:30 

Best tattoo of 1st day of Konwent 
(done during Konwent) 

18:00-18:30 
Best tattoo of 2nd day of Konwent 
(done during Konwent) 

15:30-16:00 

  LoveInk award ceremony 16:00-16:15 

 
Additional competition - online audience award: all submitted tattoos will also take part in the online                
voting for the best audience award, which will take place a few days after the Wrocław Tattoo Show '20 on                    
the event's fanpage. 

 



MAIN RULES: 
1. Each tattoo can take part only in one contest (exception: LoveInk Additional Award             

and Online Audience Award). 
2. Please apply for contest at information point at least 30 minutes before contest             

category start as above. 
3. Each applying person will get starting number with contest category. 
4. Only Tattoo Studios / Tattoo Artist exhibited on Konwent may be applied to contest. 
5. Tattoos are voted by jury with notes from 0 to 5 according to aspects as below:  

a. category accuracy,  
b. artistic,  
c. composition,  
d. technical. 

6. Contest conclusion will be based on arithmetic average from all jury points.  
7. Tattoos made by tattooist from the same studio as jury member can take part in               

contest. These tattoos will be voted by other two jury members. 
 

Specific Categories Rules: 
 

1. Best big monochrome tattoo 
You can start in competition with tattoo which: 

● majority of tattoo is black and grey 
● use of white or other two colours in minor size is acceptable 
● size is bigger than A4 format 

 
2. Best small monochrome tattoo 

You can start in competition with tattoo which: 
● majority of tattoo is black and grey 
● use of white or other two colours in minor size is acceptable 
● size is smaller than A4 format 

 
3. Best big colour tattoo 

You can start in competition with tattoo which: 
● was created using various colours 
● size is bigger than A4 format 

 
4. Best small colour tattoo  

You can start in competition with tattoo which: 
● was created using various colours 
● size is smaller than A4 format 

 
5. Best realistic tattoo 

You can start in competition with tattoo which: 
● is realistic (person, view, object, car etc.)  
● was created in colours or monochrome 
● any size 

 



6. Best Car/Moto tattoo 
You can start in competition with tattoo which: 

● refers to automotive theme (cars, engines, parts, motorbikes etc.) 
● was created in colours or monochrome 
● any size 

 
7. Best tattoo of 1st day of Konwent (done during Konwent) 

You can start in competition with tattoo which: 
● was created completely during first day of Konwent 
● finishing or refreshing are not allowed 
● was created in colours or monochrome 
● any size 

 
8. Best tattoo of 2nd day of Konwent (done during Konwent) 

You can start in competition with tattoo which: 
● was created completely during second or first & second day of Konwent 
● finishing or refreshing are not allowed 
● was created in colours or monochrome 
● any size 

 
9. LoveInk Additional Award 

From among the winners of the competitions for the best tattoo on the 1st day of the                 
Convention and the 2nd day of the Convention, the winner of the special category will be                
additionally selected - the artist of the winning tattoo will receive an entry ticket to the                
Wrocław 2020 Tattoo Conference worth PLN 690. 
 
 

10. Online Audience Award 
The online competition for the most popular WTS tattoo on the web will take place a few                 
days after the Wrocław Tattoo Show 2020. All tattoos submitted to the competitions will be               
photographed and published on the WTS20 fanpage. The number of likes collected under             
the photo will determine the victory. First place will be awarded. 
 
 
 

https://www.facebook.com/events/303233921058060

