
Детально про конкурс краси і успіху «Золота колекція Beauty & Wellness» 

 

«Золота колекція Beauty & Wellness» - перший і єдиний в Україні проект професійного конкурсу 

краси і успіху серед професіоналів масажної та Wellness & SPA галузі, а також в курортній і 

оздоровчої індустрії, який проводиться щорічно і вручається найкращим представникам б'юті-

сектору. 

Участь в проекті дає змогу всім конкурсантам професійно представити себе потенційним клієнтам і 

партнерам, презентувати свої найкращі досягнення, зробити свій професіоналізм і бізнес ще більш 

впізнаваним серед друзів, клієнтів та партнерів. 

Конкурс створено з метою презентувати як в Україні так і на міжнародній арені кращі досягнення і 

професійні навички українських фахівців, експертів, викладачів, керівників, навчальні центри та 

кращих представників галузі. 

Створення проекту ініційовано в 2020 році Союзом професіоналів СПА, курортів і Wellness об'єктів в 

Україні, за підтримки та партнерство з проектом SWR Media Production і конгресом -Grand Massage & 

Wellness Congress 

Цілі і завдання проекту: 

- надати можливість ВСІМ бажаючим фахівцям України взяти участь на безкоштовній основі і 

презентувати себе і свій професіоналізм, свої досягнення і успіхи, свій кращий проект або бренд; 

- лідери конкурсу визначаються ТІЛЬКИ шляхом он-лайн голосування; 

- в урочистій обстановці під час офіційної церемонії нагородження Конкурсу вручити головні призи 

лідерам і призи конкурсу всім учасникам. 

- поширення інформації про проект і учасників на всіх ресурсах Союзу, серед інформаційних 

партнерів, зарубіжних партнерів. 

- Конкурс не є комерційним проектом і не передбачає участь членів журі. 

У 2020 році затверджені такі номінації: 

1) Масажисти, SPA & Wellness терапісти, реабілітологи, професіонали санаторно-курортної сфери, 

фахівці оздоровчої сфери, всі фахівці індустрії Wellness; 

2) Викладачі, спікери і тренери навчальних центрів масажу, SPA, Wellness і галузі краси і 

гостинності; 

3) Експерти галузі масажу, SPA & Wellness, санаторно-курортної галузі та оздоровлення. Власники і 

керівники об’єктів профілактично-оздоровчої галузі. 

Участь у конкурсі 

«Золота колекція Beauty & Wellness» - це важливий крок до професійного визнання, заслужений 

статус відомого успішного фахівця або керівника і ефективне створення особистого бренду. 

Участь в конкурсі дозволяє отримати додаткові можливості: зробити ще більш популярними Вашу 

авторську методику або ваш бренд, ваш навчальний центр або студію / салон / санаторій / курорт ... 

Якщо Ви практикуючий фахівець-керівник, Ви можете взяти участь відразу в двох номінаціях. 

Учасники конкурсу отримують відмінне просування інформації про себе, свої досягнення і успіхи, 

залучаючи додаткову увагу потенційних клієнтів і партнерів. Ви зміцнюєте свій статус, авторитет, 

вплив і престиж ваших досягнень. 

 

 



Учасники Конкурсу отримують такі можливості: 

- Публічне визнання ваших досягнень, статусу, успіху в практичній роботі фахівця і в бізнесі 

- Зміцнення позицій вашого бренду / методики / розробок / інновацій 

- Ви отримуєте довгострокову рекламну кампанію серед ваших потенційних клієнтів; 

- про Ваші досягнення дізнається більшість ваших клієнтів, друзів, а також потенційні нові партнери і 

клієнти; 

- під час церемонії нагородження Ви отримуєте заслужене визнання ваших досягнень і результатів 

вашого багаторічної праці. 

Правила проведення конкурсу «Золота колекція Beauty & Wellness»  

Конкурс «Золота колекція Beauty & Wellness» - (далі - Конкурс) проводиться з метою 

популяризації успішних фахівців, що прагнуть розвиватися професійно та особисто, а також і 

керівників галузі масажу, Wellness & SPA, а також санаторно-курортного сектору. 

У конкурсі беруть участь всі бажаючі фахівці і керівники, організації, центри, санаторно-курортні 

установи, навчальні центри та всі організації профілактично-оздоровчого сектору, індустрії SPA & 

Wellness, за результатами он-лайн голосування  будуть визначатися лідери галузі. 

Організатор Конкурсу - Союз професіоналів СПА, курортів і Wellness об'єктів України, проект SWR 

Media Production і Grand Massage & Wellness Congress. 

Конкурс проводиться відповідно до встановлених стандартів (далі -Стандарти). 

1. Визначення понять і термінів 

1.1. Офіційна сторінка і сайт Конкурсу - офіційний веб-ресурс Союзу професіоналів СПА, курортів 

і Веллнес об'єктів України, на якому висвітлюється процес і результати подій Конкурсу. посилання 

на сайт: www.soyuz-spa.com  

1.2. Конкурсні номінації - профільні групи конкурсантів за напрямками: 

-  «Масажисти, фахівці Wellness & SPA і санаторно-курортного сектору»; 

- «Викладачі та керівники навчальних центрів масажу, Wellness & SPA і санаторно-курортного 

сектору»; 

- «Експерти, керівники і власники студій, салонів і масажних центрів, студій, салонів і центрів 

Wellness & SPA, а також Wellness клінік, курортів і оздоровчих установ». 

1.3. Заявка на участь у Конкурсі (далі - Конкурсна заявка) - реєстраційна он-лайн форма, яка 

заповнюється конкурсантом з метою надання необхідної інформації для реєстрації участі в обраній 

номінації / номінаціях. 

1.4. Лідер Конкурсу - фізична особа, яка набрала найбільшу кількість он-лайн голосів у відповідній 

номінації за підсумками он-лайн голосування. 

1.9. Незалежний експерт Конкурсу - запрошена компанія, яка бере на себе відповідальність 

перевірити правильність підрахунку голосів, здійснює аудит результатів он-лайн голосування з 

метою його чесності та відкритості. Компанія повинна мати бездоганну ділову репутацію. 

2. Загальні положення 

2.1. Конкурс заснований в 2020 році і є щорічним. 

2.2. Організатор Конкурсу залишає за собою право відмовитися від ряду номінацій при наявності 

об'єктивних причин, а також заснувати нове найменування номінацій. 

2.3. Організатор Конкурсу має право вносити зміни до чинних Правил. 

http://www.soyuz-spa.com/


3. Участь в Конкурсі проходить на безкоштовній основі. 

3.1. Учасник має право висувати свою кандидатуру максимум в двох номінаціях. Критерії, яким 

повинен відповідати учасник в обраній номінації, вказані в описі кожної номінації на офіційному 

сайті премії. 

3.2. Для участі в Конкурсі учасник повинен подати Заявку на участь в обраної номінації. Подаючи 

Заявку на участь в Конкурсі, учасник приймає дані Правила в повному обсязі. 

3.3. Учасники Конкурсу підтверджують в заявці, що фотографії та інформація, що надаються ними 

для участі в Конкурсі, є їх власністю, особистими фотографіями, вільної від вимог третіх осіб, і немає 

будь-яких інших обставин, що перешкоджають використанню фотографій Організатором Конкурсу. 

3.4. Учасники надають Організатору Конкурсу право на оприлюднення і подальше використання 

своїх фото в ЗМІ, інтернет ресурсах і в інших відкритих інформаційних джерелах. 

3.5. До участі в Конкурсі допускаються Заявки, отримані до 30.03.2020. 

3.6. Організатор залишає за собою право не приймати Заявку на участь в Конкурсі в наступних 

випадках: 

- якщо Організатор, зробивши всі розумні заходи, не зміг зв'язатися з учасником за вказаними при 

реєстрації контактними даними; 

- якщо Заявка на участь на момент 30.03.2020 заповнена не повністю або містить завідомо 

недостовірну інформацію про учасника; 

- якщо учасник не відповідає критеріям в обраній номінації; 

3.7. Компанія, яка є спонсором або партнером призового фонду Конкурсу, не може бути учасником в 

тих номінаціях, на які поширюється її спонсорство або партнерство. 

4. Проведення он-лайн голосування та порядок визначення Лідерів Конкурсу 

4.1. Голосування проходить на офіційному сайті / сторінці Конкурсу 

4.2. Віддати свій голос шляхом онлайн-голосування можуть всі відвідувачі сайту, які є 

авторизованими користувачами. 

4.3. Учасник, який не набрав хоча б одного голосу не може претендувати на включення в список 

учасників Конкурсу. 

4.4. По закінченню голосування учасник має право подивитися індивідуальну статистику онлайн-

голосування за його кандидатуру. 

5. Церемонія нагородження 

5.1. Ексклюзивне право на проведення Урочистої церемонії нагородження належить виключно Grand 

Massage & Wellness Congress (GMWC). 

5.2. Офіційна інформація про церемонію нагородження та лідерах Конкурсу публікується на всіх 

інформаційних ресурсах Конкурсу та GMWC. 

5.3. Інформація про лідерів Конкурсу оголошується під час урочистої церемонії і до цього моменту є 

конфіденційною. 

5.4. Нагороди та дипломи вручаються їх власникам безпосередньо в ході урочистої церемонії, а 

Лідерам, які не мають можливості бути присутнім на урочистій церемонії, протягом 30 днів з 

моменту її проведення. 

6. Нагороди Конкурсу 

6.1. Для Перших Лідерів Конкурсу та учасників ТОП-20 призначені наступні нагороди: 

- для конкурсантів ТОП-20 - диплом лідера Конкурсу. 



- для Перших Лідерів Конкурсу в кожній номінаціі- фірмова Корона Лідера Конкурсу. 

6.2. В рамках церемонії нагородження передбачена можливість вручення подарунків, спеціальних 

призів, сертифікатів від партнерів Премії. 

7. Використання статусу учасника Конкурсу 

7.1. Учасники та Лідери Конкурсу мають право використовувати присвоєні в рамках Конкурсу 

статуси в рекламних цілях з обов'язковим зазначенням року, в якому вони отримали цей статус. 

8. Публікація інформації на сторінках Премії 

8.1. Вся офіційна інформація про конкурс публікується тільки на інформаційних ресурсах Конкурсу 

та сайтах партнерів. Прямі ефіри, особисті фотографії учасників, що публікуються на їхньому сайті і 

соціальних мережах, не можуть бути офіційною інформацією і не несуть гарантій достовірності та 

актуальності. Оргкомітет Конкурсу не несе відповідальності за зміст інформації по посиланнях на 

сторонні ресурси, що публікуються Учасниками в своїх профілях соц.мереж. 

8.2. Організатор має право змінювати терміни визначення лідерів Конкурсу або термін закінчення 

проведення он лайн голосування (за умови інформування на веб-ресурсах Конкурсу). 

9. Додаткові умови 

9.1. Організатор Конкурсу апріорі володіє ексклюзивними правами на фото-, відео- та друковані 

матеріали, вироблені на його замовлення в рамках підготовки та проведення Конкурсу. 

10. Положення про обробку персональних даних 

10.1. Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», обробка персональних даних - 

будь-яка дія або сукупність дій, таких як збір, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, 

зміна, відновлення, використання і поширення (реалізація, передача), знеособлення, знищення 

персональних даних , в тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем. 

10.2. Заповнюючи реєстраційну анкету / форму для реєстрації на сайті www.soyuz-spa.com учасник 

дає згоду на обробку Організаторами Конкурсу всіх своїх персональних даних (ПІБ / назва 

організації, місто, телефон, E-mail) з метою участі в Конкурсі, аутентифікації, відправки 

інформаційних матеріалів, відповідей на запити та листи Учасників, отримання рекламних та 

спеціальних пропозицій, інформації про Конкурс. 

10.3. Зберігання персональних даних передбачає дії щодо забезпечення їх цілісності та відповідного 

режиму доступу до них. 

10.4. Персональні дані учасників зберігаються в термін не більше, ніж це необхідно відповідно до їх 

призначення і цілям їх обробки, якщо інше не передбачено законодавством. 

10.5. Персональні дані Учасників видаляються або знищуються в порядку, встановленому відповідно 

до вимог законодавства. 

10.6. Захист персональних даних забезпечується автоматизованою системою з антивірусним 

захистом. 


