DIÁKOLIMPIA - 25. BEAUTY FORUM HUNGARY
A verseny fináléjának időpontja: 2016. november 6. vasárnap 13.30-14.00
Helyszín: Millenáris Park B csarnok Beauty Point színpad

KONCEPCIÓ
A Beauty szakkiállításon megrendezésre kerülő Diákolimpia megmérettetésen kozmetikus oktatást
nyújtó iskolák vehetnek részt. Iskola- és nem iskolarendszerű képzést nyújtó intézmények egyaránt
nevezhetnek egy-egy csapatot. A
csapatok 3 fősek.
A versenyre való nevezés ingyenes.
A Diákolimpia elméleti jellegű verseny, ahol tesztkérdésekre kell válaszolni.

A VERSENY MENETE
Előszűrés szeptember végén
Az előszűrőn 30 perces teszt, majd
30 perces projektmunka várja a
résztvevő diákokat. A feladatokat
csapatban kell megoldani.
A színpadon való nyilvános megmérettetésre, azaz a fináléba, 6 iskola
jut be 1-1 csapattal.

JAVASOLT IRODALOMJEGYZÉK A FELKÉSZÜLÉSHEZ:
n
n
n
n
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Báthory Katalin –Juhász Klára: Kozmetikai diagnosztika
Beauty Forum: 2016-os lapszámok
Bodor Ferencné: Kozmetikus szakmai ismeretek
Halmos Judit: Kozmetikai anyagismeret
Linhart Rita -Aubéli Vanda: Kozmetikus diagnosztika
Linhart Rita -Dr. Szolnoky Erzsébet: Kozmetikus szakismeret integrált anyagismerettel I-II.
n Merklikné Gallai Zsuzsa – Rudolf Ibolya: Elektrokozmetikai 1x1
Az értékelés az előszűrőt követő héten történik, amiről hivatalos értesítő levelet
kap ezután az iskola. A fináléba jutott projekteket publikáljuk
a www.beauty-forum.hu oldalon.
A fináléba jutott csapatok résztvevőinek azonosnak kell lennie az előszűrőn
résztvevőkkel.

n Pontegyenlőség kialakulása esetén körönként plusz 1 kérdést kapnak az
egyenlők, ez dönti el majd a sorrendet.
n Ha a két kör után az 1. helyen pontegyenlőség van, visszahívás során plusz
kérdésekkel dől el az első hely.
A fináléban a kérdések látványosak, pörgősek, kvízszerűek lesznek. A tudás
mellett fontos lesz a csapatok gyorsasága, reakcióideje is.

NEVEZÉS
A nevezés ingyenes.
Nevezési határidő: szeptember 19.
A nevezést kérjük, a diak@beauty-forum.hu e-mail címre küldjék meg.

DÍJAK
n
n
-

Első helyezett iskola egy kupát kap.
Minden résztvevő iskolát díjazunk a következőkkel:
oklevél
előfizetés a Beauty Forum magazinra
értékes tárgynyeremények
belépők a következő évi Beauty szakkiállításra
a résztvevő iskolákat bemutatjuk a Beauty Forum magazin hasábjain

RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI / BELÉPŐK
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!
Belépők:
A kísérő tanár és az
igazgató ingyenes belépőt kap. A szurkoló diákok ingyen belépőt kapnak, erre elő regisztráció szükséges. A résztvevő diákok családtagjai
számára 3-3 db kísérő
jegyet biztosítunk.

A FINÁLÉ MENETE
n A 2x15 perces verseny alatt 3-3 csapat mérkőzik meg egymással a színpadon:
egy csapatban 3 fő, 15 perc alatt kap 20 kérdést, mellyel maximum 20 pontot
lehet gyűjteni. (minden kérdés 1 pontot ér, azonban a rossz válasz -1 pont levonással jár. A jó válasz végül ilyenkor is elhangzik, de nem ér már pontot a
rossz válasz után.)

"

Jelentkezési lap a BEAUTY FORUM – 25. BEAUTY FORUM HUNGARY 2016. november 6-án
megrendezendő DIÁKOLIMPIÁRA – Jelentkezési határidő: 2016. szeptember 19.!

q Igen, szeretnénk részt venni a BEAUTY FORUM DIÁKOLIMPIÁ-n,
Az iskola neve: ................................................................................................

Igazgató neve: ................................................................................................

Irányítószám: .................................................................................................

A nevező tanár neve: .....................................................................................

Utca: ...............................................................................................................

E-mail címe: ...................................................................................................

Telefon: ..........................................................................................................

Mobil telefonszáma: ......................................................................................

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

Aláírás.............................................................................................................

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

