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2019. október 25., péntek

4. Beauty Forum Diákolimpia 
Iskolák, Diákok figyelem!

Idén is keressük a legfelkészültebb kozmetikustanulókat az őszi Beauty kiállításon:
– Fejlesszétek tudásotokat, és szerezzetek hírnevet az iskolátoknak!
– Profitáljatok a részvételből; a felkészülés során átgondolt tudásanyag mindig a Tiétek marad!
– Találkozzatok, ismerkedjetek, szakmázzatok!
– Szálljatok versenybe a győzelemért és az értékes nyereményekért!

Az iskolák által nevezett 3 fős diákcsapatok jelentkezését várjuk.

Kérdéseitekkel keressetek minket
a diak@beauty-forum.hu email címen
vagy a +(36 1) 457-0067 telefonszámon!
Részletes információ:
www.beauty-forum.hu/versenyek

Kiemelt versenyszponzor:



DIÁKOLIMPIA - 28. BEAUTY FORUM HUNGARY
A verseny fináléjának időpontja: 2019. október 25. péntek 
Helyszín: Lurdy Konferencia Központ 

q Igen, szeretnénk részt venni a BEAUTY FORUM DIÁKOLIMPIÁ-n,

Az iskola neve: ................................................................................................

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

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

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

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

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

A felkészítő tanár neve: .................................................................................

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

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

A csapattagok nevei és elérhetőségeik: 

1. ....................................................................................................................

2. ....................................................................................................................

3. ....................................................................................................................
Hozzájárulunk adataink GDPR szerinti kezeléséhez. 

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

Minden jog fenntartva (Sokszorosítás kizárólag engedéllyel): Health and Beauty Business Media Kft., PP Center Irodaház, 1033 Budapest, Szentendrei út 95., Magyarország.

Jelentkezési lap a BEAUTY FORUM – 28. BEAUTY FORUM HUNGARY 2019. október 25-én
megrendezendő DIÁKOLIMPIÁRA – Jelentkezési határidő: 2019. szeptember 15.!

"

SZELLEMISÉG
A Diákolimpia célja, hogy segítsük a kozmetikus
tanulók ismereteinek elmélyülését és önbecsülé-
sük növelését, teret kapjanak a megszerzett tu-
dásuk bemutatására, nyilvánosan bemutatkoz-
hassanak a szakma többi képviselőjének és a
szakképzést biztosító iskolák minőségi nevelő-ok-
tató munkája elismerést kapjon. Ifjú szakembere-
ink így válhatnak részesévé a szakma legnagyobb
eseményének a Beauty Forum Hungary Szakkiál-
lításnak, ahol találkozhatnak a példaképeikkel, a
szakma jeles képviselőivel.  A Diákolimpiát azért
hívtuk életre, hogy a tanulók már a pályájuk elején
átérezzék azt az elhívatottságot, amit ez a gyönyö-
rű szakma a későbbiekben nekik is jelenteni fog.

KONCEPCIÓ
A Beauty szakkiállításon megrendezésre kerülő Diákolimpia megmérettetésen minden kozmetikus
oktatást nyújtó iskola részt vehet. (Iskola- és nem iskolarendszerű képzést nyújtó intézmények
egyaránt nevezhetnek), iskolánként maximum 2 csapat  A diákcsapatok 3 fősek. A Diákolimpia elmé-
leti jellegű verseny, ahol tesztkérdésekre kell válaszolni. A verseny tisztaságának biztosítása érde-
kében azonos feltételekkel, egyértelmű feladatmeghatározással próbáljuk a szubjektív értékelést
minimalizálni. A verseny lebonyolításakor biztosítjuk a pártatlanságot és a nyilvánosságot.

A VERSENY MENETE
1. Jelentkezés /Nevezés:
- Ingyenes
- Nevezési határidő: szeptember 15. 
- A nevezést kérjük, a diak@beauty-forum.hu e-mail címre küldjék meg. 
- iskola, igazgató, felkészítő tanár, 3 csapattag adatai, a felkészítő tanár aláírása
A felkészítő tanár aláírásával vállalja:
A nevezés pontos lebonyolítását,15 tesztkérdés és válasz elkészítését, melyet külön e-mailben
(diak@beauty-forum.hu) juttat el a szervezőknek.  (bővebben a feladatok kritériumainál). Amennyi-
ben az iskola csapata nem kerül be a döntőbe, felkérés esetén részt vesz zsűritagként a versenyen.
A kérdésekre és válaszokra vonatkozóan a titoktartást vállalja. 

2. Elődöntő/Előszűrő:
Időpontja:  szeptember vége (pontos időpontról, helyszínről e-mailben kapnak tájékoztatást a 
résztvevők). Minden nevezett csapat egyidőben vesz részt az elődöntőn.  A feladatokat csoportban
kell megoldani.  Az elődöntő tesztfeladatai a nevezett iskolák által beküldött feladatokból kerülnek
összeállításra egy pártatlan bizottság által. A szervezőnek jogában áll a beküldött kérdéseket lekto-
ráltatni. A válaszok vonatkozásában felmerülő esetleges kérdések esetén Szervező egyeztet a bekül-
dő iskolával a helyes válaszról.

3. Értékelés:
Az értékelés a nevező iskolák tesztválaszai alapján történik.  A legjobb teljesítményt nyújtó 6 csapat
jut a döntőbe. Az értékelés az elődöntőt követő 2 héten belül megtörténik, melyről hivatalos e-mailt
kap minden résztvevő iskola. Hivatalos betekintés időpontjáról és helyszínéről tájékoztatást küldünk,
(Felkészítő szaktanárok részt vehetnek rajta, előzetes egyeztetést ajánlunk.) 

4. Döntő/Finálé:
A fináléba nevezett csapatok résztvevőinek azonosnak kell lennie az elődöntőn résztvevőkkel. Cse-

rére csak nagyon indokolt esetben, orvosi igazolás bemutatásával van lehetőség.(pl:fertőző beteg-
ség,kórházi ápolás ...) A döntő zsűritagjait az elődöntőn kiesett iskolák szaktanáraiból állítjuk össze.
A döntőbe nem számítanak bele az elődöntőn szerzett pontok, a pontozás újrakezdődik.

A FINÁLÉ MENETE
n A 2x15 perces verseny alatt 3-3 csapat mérkőzik meg egymással a színpadon, egy-egy csapatban

3 fő. A csapatok 15 perc alatt kapnak 20 kérdést, mellyel maximum 20 pontot lehet gyűjteni. Min-
den kérdés 1 pontot ér, a rossz válasz azonban 1 pont levonásával jár. A jó válasz végül ilyenkor
is elhangzik, de ekkor már nem jár utána pont.

n Pontegyenlőség kialakulása esetén körönként plusz 1 kérdést kapnak az egyenlő pontszámmal
rendelkezők – ez dönti el majd a sorrendet.

n Amennyiben 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 csa-
patok gyorsasága, reakcióideje is. 

KRITÉRIUMOK
1. A résztvevők kritériumai: 2019. október 25-én tanulói jogviszonyban kell lennie a nevezőnek.
2. Nem lehet versenyző: Akinek szakirányú (biológia, kémia tárgyakat tartalmazó) felsőfokú végzett-
sége van, aki a szépségipari szakmában tanít.
3. A feladatok kritériumai:
- A feladatokat az 54 815 02 kozmetikus komplex szakmai vizsgasor témakörei alapján készítsék el.
- A kérdések tesztkérdések legyenek, amely egyértelmű válaszlehetőségeket kínáljon fel.(pl:
A,B,C,D, vagy betűpárok, vagy betűhármasok összepárosításával, helyes válasz aláhúzásával…stb).
- Témakörönként 3-3 feladat (biológia, szakismeret, kémia, anyagismeret, elektrokozmetika).
Összesen 15 feladat. Olyan feladat ne legyen, ahol  kifejtős írásbeli válaszlehetőség van.
Kérjük, hogy igyekezzenek nehezebb kérdéseket is készíteni, hogy könnyebben ki tudjanak alakulni
a különbségek, jobban lehessen dönteni az első 6 helyezettet illetően.
Kérjük továbbá, hogy az elkészült feladatokat bizalmasan kezeljék.
Az elkészült feladatokat a nevezési határidőig szeptember 15-ig juttassák el e-mailben: 
diak@beauty-forum.hu e-mail címre.

DÍJAK 
n első helyezett iskola egy kupát kap.  A nyertes iskolát bemutatjuk

a Beauty Forum magazin hasábjain.
Minden résztvevő iskolát díjazunk a következőkkel:
n oklevél
n éves előfizetés a Beauty Forum magazinra

Minden döntőben résztvevő tanulót díjazunk a következőkkel:
n értékes tárgynyeremények 
n a döntőbe jutottak részére ingyenes belépés a Beauty Forum Hungary Szakkiállítás idei és a kö-

vetkező évi szakmai rendezvényére 

RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI / BELÉPŐK
A jelentkezési lap visszaküldésével a felkészítő tanár és a résztvevő elfogadja a bajnokság részvételi
feltételeit, és hozzájárul, hogy a versenyen készült fotókat, illetve videókat a szerkesztőség nyilvá-
nosságra hozhatja, azokat reklámok céljaira felhasználhatja. Jogi út kizárva!
A felkészítő tanár és 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!

Jogfenntartás
A szervező fenntartja a változtatás jogát.
A szervező továbbá jogosult a verseny eredeti céljával nem megegyező magatartás tanúsítása esetén
a résztvevő kizárására.

Belépők:
A kiállításra a szakemberek számára a belépés ingyenes lesz. A szurkoló diákok ingyen belépőt kap-
nak, erre elő regisztráció szükséges.  A résztvevő diákok családtagjai számára 3-3 db kísérő jegyet
biztosítunk.


