
Otevřeno Pátek od 15:00 – 18:00 Sobota, neděle pro studia od 7:00 – můžete 

začít pracovat  

Přihlášení do kategorií 

Do 16:00 přihlášení do kategorii. Po této hodině začneme chystat pro porotu a 

nás materiály. Porota dostava soupis jen modelů. Neví, které studio daný motiv 

vytvořilo, pokud si neobcházela během dne boxy.  

Pokud tetujete na nedělní kategorie, můžete tetovat oba dny a přihlásit se až v 

neděli.  

Vyhlášení kategorií  

Každý den 5 kategorií – 1.2.3. místo Informace o akci Tattoo Expo Haná  

. Nejvíce bodů od poroty vyhrává The Best of the Day. Všechny první místa, plus 

The Best of the Day Saturday a Sunday, soutěží o BEST OF SHOW.  

Zde porota jednohlasně vybere vítěze, bez bodového hodnocení. Každé 

tetování musí být vytvořeno na akci Tattoo Expo Haná. Každé tetování musí být 

originální, žadná plagiace. Pokud se po akci dozvíme, že tetovaní je z 99% 

okopírované a tudíž se nejedná o váš originální návrh ( váš rukopis ) Nastane 

okamžitá diskvalifikace a přísný zákaz, účasti na dalších ročnících. Nepřejeme si, 

aby se opakoval rok 2021, kde tento málem akci poškodilo.  

Ubytování.  

Na našich vebových stránkách propagujeme jen Hotel Flora. Zde je domluvena 

výhodnější cena. Hotel se nachází kousek od výstaviště. Instrukce pro rezervaci 

na stránkách, tattooexpohana.cz  

Platby.  

Zálohovou částku, polovinu ceny, požadujeme nejlépe hned při registraci. 

Prosíme vyplňovat informace stejné, jako v registraci. Název studia a případně 

jméno, které jste požili. Každý rok máme platby, které mají jiná jména a nevíme 

komu patří. Záloha se z naší strany vrací, měsíc před akcí, při vašem odhlášení. 

Poté vše propadá. Pokud se studio neodhlásí a nebude komunikovat, bereme z 

vaší strany 100% účast. Pokud nepřijedete, budeme požadovat celou částku. 

 

 

 



Information about Tattoo Expo Haná  

Open: Friday 3:00 PM - 6:00 PM Saturday & Sunday: since 7:00 AM (You can 

start to work)  

Registration to categories: till 4:00 PM (After that time we start to prepare lists 

for jury). Jury will get list of models without the artist name. They do not know 

who did which tattoo. If you tattoo for Sundays category, you can work both 

days and register on Sunday.  

Category results:  

5 categories every day. Tattoo with most points from jury wins extra prize - The 

Best of the Day. All 1st places, The Best of the Day for Saturday and Sunday will 

be nominated for the special prize - BEST OF THE SHOW. The jury will choose 

winner here without points - they need to agree all on this prize. Every tattoo 

has to be made on the action. Every tattoo has to be original - no copying ! If 

we realize after the action that the tattoowas copied somewhere and therefore 

it is not original the artist will be disqualified and and will be excluded from all 

future actions. We want to avoid situation from action 2021, where we had 

copyright issue of one artist.  

Accomodation:  

We have on our web pages just hotel Flora - we have better price agreed there. 

The hotel is close to the action. Booking instructions are on 

www.tattooexpohana.cz  

Payments:  

We require 1/2 of the registration prize ideally by the registration 

immediatelly. Please fill in the same info as in registration so we can identify 

your payments (name and name of studio). We have problems to identify some 

payments every year because of missing info. We will return this 1/2 of 

registration prize if you cancel your registration latest 30 days before the 

action. If you cancel registration less then 30 days before the action, the money 

will not be returned. Thank you for understanding.  

Based on some bad experience - if you will not cancel your registratin and will 

anyway not come to the action withou proper communication and agreement 

with us, we will require the whole payment. 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.tattooexpohana.cz%2F%3Ffbclid%3DIwAR35qUYivA63eMfMwfXbE5KAvViKGzkCEathEtwEP5EGs_dobv2C6A2VmMQ&h=AT2jbrImwvuAK3x3YPlFqMGjJhtSeetXTDuNKFN4otNKF5KJ0pWuj3A-XYG0FF4u1cb47kqroARsJ6aIH6AWU9A_2SnaHmsnmxDBHPRqUTLCewH2OxCAe87DWpfzVbVsDlJxlw


Informacje o wydarzeniu Tattoo Expo Haná 

Piątek otwarty od 15:00 - 18:00 Sobota, niedziela na studia od 7:00 - można 

rozpocząć pracę 

Zaloguj się do kategorii 

Zaloguj się do kategorii do 16:00. Po tej lekcji zaczniemy przygotowywać 

materiały dla jury i dla nas. Jury przedstawi tylko listę modeli. Nie wie, które 

studio stworzyło motyw, jeśli nie chodziła po pudełkach w ciągu dnia. 

Jeśli tatuujesz w kategorii Niedziela, możesz tatuować oba dni i zapisać się tylko 

w niedziele. 

Ogłoszenie kategorii 

Codziennie 5 kategorii - 1.2.3. miejsce. The Best of the Day zdobywa najwięcej 

punktów od jury. Wszystkie pierwsze miejsca, plus The Best of the Day w 

sobotę i niedzielę, rywalizują o BEST OF SHOW. 

Tutaj jury jednogłośnie wybiera zwycięzcę, bez żadnych punktów. Każdy tatuaż 

musi być wykonany na imprezie Tattoo Expo Hana. Każdy tatuaż musi być 

oryginalny, bez plagiatu. Jeśli po zdarzeniu dowiemy się, że tatuaż jest w 99% 

skopiowany i dlatego nie jest to Twój oryginalny wzór (Twoje pismo odręczne) 

nastąpi natychmiastowa dyskwalifikacja i surowy zakaz udziału w kolejnych 

latach. Nie chcemy, aby powtórzył się rok 2021, w którym ten omal nie zniszczył 

imprezy. 

Noclegi. 

Na naszej stronie internetowej promujemy wyłącznie Hotel Flora. Tutaj 

uzgodniona jest lepsza cena. Hotel położony jest w odległości krótkiego spaceru 

od terenów wystawowych. Instrukcje dotyczące rezerwacji na stronie 

internetowej tattooexpohana.cz 

Płatności. 

Kwota zaliczki, połowa ceny, najlepiej poprosić natychmiast po rejestracji. 

Prosimy o wypełnienie tych samych informacji, co przy rejestracji. Nazwa studia 

i, jeśli ma to zastosowanie, nazwa, którą przyjęliście. Co roku mamy wpłaty, 

które mają różne nazwy i nie wiemy do kogo należą. Kaucja jest zwracana przez 

nas na miesiąc przed wydarzeniem przy wymeldowaniu. Wtedy wszystko 

zawodzi. Jeśli studio się nie wyloguje i nie komunikuje, weźmiemy Twój 100% 

udziału. Jeśli nie dotrzesz, pobierzemy pełną kwotę. 



 


