VERSENYKIÍRÁS - NAILART MAGYAR KUPA – FLAT (SÍK) KATEGÓRIA
- 24. BEAUTY FORUM HUNGARY 2015. november 7-8.
Téma: Rockstar – Crazy and wild
KONCEPCIÓ
A NailArt Flat Bajnokság a 24. BEAUTY FORUM HUNGARY Szépségipari Szakkiállítás és
vásár keretein belül kerül megrendezésre 2015. november 7-8- án a Millenáris „B”
Csarnokában. A verseny keretein belül a műkörömdíszítő szakemberek mérhetik össze
tudásukat, kreativitásukat, a kiírásban megadott témának megfelelően. A versenyen
részt vehet minden olyan műkörömépítő szakember, aki magyar állampolgársággal, illetve szakmai bizonyítvánnyal rendelkezik. A nyertes automatikusan kvalifikálja magát a
NailArt Világkupára, mely 2016- ban, a Beauty Forum München keretein belül kerül
megrendezésre.

TÉMA
Rockstar – Crazy and wild

FELADAT
A résztvevőknek a körmöket mindkét kézen, a megadott témának megfelelően
kell elkészíteni. A verseny ideje 3 óra. A verseny pontos menetét, az időbeosztást és az értékelési szempontokat minden résztvevő előzetesen megkapja. A verseny zökkenőmentes lefolyásának érdekében minden résztvevőnek az időbeosztásnak megfelelően kell jelentkeznie a helyszíni regisztrációnál, egy a magyar állampolgárságot igazoló hivatalos
irattal. A kettős állampolgárságú személyek csak egy ország versenyén indulhatnak. Minden résztvevőnek saját modellt kell magával hoznia, akin elkészíti versenymunkát.
– A regisztráció után, de még a hivatalos kezdés előtt minden résztvevőnek fél óra (30
perc) áll a rendelkezésére, hogy a körmön kívül minden mást, azaz a modelljének a
sminkjét, frizuráját elkészítse.
– A modell előre elkészített körmökkel érkezhet, de a köröm oldalainak egyenesnek
kell lenniük. Amennyiben a körömdíszítéshez szükség van a köröm oldalainak formázására (pl. csipkézés, hullámosítás. stb.), azt a helyszínen kell elkészíteni. A köröm formája
(klasszikus, Stiletto, Edge, stb.), hosszúsága és az elkészítés technikája szabadon választható. A körmöt clear (átlátszó, víztiszta) vagy legfeljebb egy szín használatával szabad elkészíteni.
– A körömépítési technika szabadon választható.
– A megépített körmök nem lesznek külön értékelve, hanem csak a díszítés részeként.
– Minden, ami a kezeket érinti, el lehet készíteni. A 3D-felépítmények csak csuklótól engedélyezettek.
– A körmök felülete sima legyen és mindenféle 3D-felépítménytől mentes. Ez
azt jelenti, hogy semmiféle 3D-felépítmény az ujjakon és a körmökön nem engedélyezett.
A 3D motívumok körömdíszítésen belül kizárólag inlay (beépítve) engedélyezettek. A díszek alkalmazása csak a csuklótól engedélyezettek.
– A versenyzők a munkaanyagot a díszítéshez – úgymint gyöngyök, strasszkövek, tollak,
szövetek stb. – hozhatnak magukkal és a helyszínen a körmökre rakhatják.
– Előre elkészített, kialakított tipek nem engedélyezettek. Az egész díszítést a helyszínen
kell elkészíteni.
– Csiszológépek használata a kreatív munka érdekében megengedett.
– A verseny folyamán felhasznált munkaeszközöket, anyagokat és asztali lámpákat a versenyzőknek kell biztosítaniuk (a konnektor rendelkezésre áll).
– Minden versenyzőnek 3 óra áll rendelkezésére a munka elkészítésére. Ez idő alatt mind
a tíz körmön el kell készíteni a díszítést.
– Airbrush, Stamping alkalmazása nem megengedett.
– A szakmai zsűri az alábbi paramétereket veszi figyelembe a pontozás
során: kreativitás, összkép/komplexitás, a körmök felülete, nehézségi fok /ügyesség, design, összbenyomás.
– A versenyhez szükséges munkaeszközöket, lámpát a versenyző saját
magának biztosítja és hozza a helyszínre.

"

JELENTKEZÉS
Ha részt kíván venni a versenyen, küldje el nekünk az alábbiak szerint összeállított pályázati anyagát (csak a hiánytalan mellékleteket fogadjuk el):
– A jelentkező szakmai önéletrajza (pontos cím, születési év, befejezett és
jelenlegi tanulmányok felsorolása, személyigazolvány kép).
– Szakképesítést igazoló irat másolata.
– 3 db színes fotó (felülnézetből, szemből és oldalról) a kiírt témában (Rockstar – Crazy
and Wild) általad elkészített munkáddal.
A fotókat digitális (300 dpi felbontásban) és előhívott formában is kérjük!
E-mail: verseny@beauty-forum.hu; Cím: 1015 Budapest, Hattyú u. 14., 6. em. –Health
and Beauty Business Media Kft.
A fotóknak profi minőségűnek és minimum 10x15 cm méretűnek kell lenniük.
A fotókat nem áll módunkban visszaküldeni!
A jelentkezések számának függvényében a beküldött pályamunkák elő zsűrizésen vesznek részt.
A döntőben – a beküldött pályamunkák minőségétől és a nevezések számától
függően – az előzsűri által kiválasztott max10 fő vehet részt.
A pályázatok leadásának határideje: 2015. szeptember 25.

NEVEZÉSI DÍJ
7000 Ft/fő, mely tartalmazza a versenyzők számára biztosított egységes
pólót, amit a verseny ideje alatt minden versenyzőnek viselnie kell.
A versenyen csak a nevezési díj befizetését igazoló bizonylat másolatának bemutatása
után lehet részt venni.Az előzsűrizésen való részvétel feltétele a nevezési díj befizetése
határidőre. Befizetési határidő: 2015. szeptember 25.
A nevezési díj az alábbi bankszámlaszámra is elutalható: K&H Bank,
10402142-22706209-00000000.
(Az utalásnál a megjegyzés rovatban kérjük tüntesd fel a nevedet és azt, hogy NailArt.)

DÍJAK
A NailArt Magyar Kupa győztese kvalifikálja magát 2016-ban a Beauty Forum München
keretei közt megrendezésre kerülő NailArt Világkupára, amelyre az utazás és a szállás
költségeit a szervező állja a versenyző és a modellje részére.
A NailArt Magyar Kupa minden döntős színpadi versenyzője oklevelet, értékes
nyereményeket, média megjelenési lehetőséget, illetve egy éves előfizetést kap a Beauty Forum szaklapra. A felajánlott díjak pénzre át nem válthatóak, és a felajánlás évében érvényesek.

RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
A jelentkezési lap visszaküldésével a résztvevő elfogadja a bajnokság részvételi feltételeit, és hozzájárul, hogy a versenyen készült fotókat illetve videókat a szerkesztőség nyilvánosságra hozhatja, azokat reklámok céljaira felhasználhatja. Jogi út kizárva!
A résztvevő vállalja, hogy a verseny elsődleges publicitását a Beauty Forum lap illetve
weboldal számára fenntartja, azaz más szaklap számára sem nyilatkozatot, sem fotót,
sem egyéb beszámolót sem közvetett, sem közvetlen formában nem ad, megjelenéshez
nem járul hozzá! A verseny részleteiről a honlapunkon: www.beauty-forum.hu olvashat.

BEKÜLDÉSI CÍM
Health and Beauty Business Media Kft.
1015 Budapest, Hattyú u. 14., 6. em.

INFORMÁCIÓ
Tel: 06/1 457-0066, 0067/20,24 m.
E-mail: verseny@beauty-forum.hu

Jelentkezési lap a BEAUTY FORUM – 24. BEAUTY FORUM HUNGARY 2015. november 7-8-án
megrendezendő NAILART MAGYAR KUPA – FLAT (SÍK) KATEGÓRIÁJÁRA – Jelentkezési határidő: 2015. szeptember 25.!
q Igen, szeretnék részt venni a 24. BEAUTY FORUM HUNGARY
– NAILART MAGYAR KUPA – FLAT (SÍK) KATEGÓRIÁ-n,

Név:.................................................................................................................
Irányítószám/Város: .......................................................................................

melyen ...........................................................................................................

Utca, hsz.: ......................................................................................................

technikával indulok.

Telefon: ..........................................................................................................
E-mail: ...........................................................................................................

Hely/Dátum.....................................................................................................

Születési dátum: ............................................................................................

Aláírás.............................................................................................................
Minden jog fenntartva (Sokszorosítás kizárólag engedéllyel): Health and Beauty Trade Fairs GmbH, Karl-Friedrich Str. 14-18. 76133 Karlsruhe, Németország

