
MEZINÁRODNÍ BEAUTY FESTIVAL – 2021
„ To be the best for the best „

Soutež ON LINE

Soutěž korespondenční (zaočna) – kategorie, v nichž soutěžící vytvářejí práce doma a
Organiratorom soutěže odesila max.3 foto a kratki max.10 sek filmik.
Foto musí byt dobré kvality!!!

PODMÍNKY SOUTEZE - ON LINE

SOUTĚŽE KORESPONDENČNÍ (ZAOČNE)

TIP BOX
Mezinárodní soutěž ve zdobení nehtů v disciplínách: MIX MEDIA, 2D NAIL ART, 3D
NAIL ART, DESIGN VYTVOŘENÝ POUZE GELEM, DESIGN VYTVOŘENÝ POUZE
AKRYLEM, ONE STROKE PAINTING, AKVARELOVÁ MALBA, „ZOSTOVO“ NA
PŘEDMĚTECH a NEHTECH, MALBA NA PEDIKÚRNÍCH TIPECH, AEROGRAFIE,
VĚRNÁ KOPIE ,SALONOVY DESIGN a POSTER .

Soutěž je rozdělena do kategorií: STUDENT, DEBUT, MISTR, VIP MISTR a PREMIUM.
Téma je LIBOVOLNÉ, můžete se inspirovat v přírodě, pohádkovými náměty i vlastní
fantazií.
Foto soutěžnchí prác -3 kusy, a s nimi i registrační poplatek 65.-EUR nebo 1750.-kč
včetne DPH (pro účastníky z České republiky) za jednu práci, zasílejte na adresu: Beauty
Nails, Mgr. Teresa Czernek, Na Slovance 1964 / 42B, 182 00 Praha 8 anebo na učet – viz
“Bankovní údaje“.
V případě přihlášení 4 i vice soutěžních prací je registrační poplatek 55.- EUR(1460 kc.)
včetne DPH za každou přihlášenou práci.

POZOR! POZOR!
Novinkou je udělování speciálního ocenění pro zahraniční i tuzemské
trenéry-školitele,kteří přihlásí do soutěže největší počet prací. Totéž ocenění získají
také školy nebo jiná vzdělávací střediska, která přihlásí práce svých žáků v kategorii
Nail Art STAR a Junior Hair STAR.

PROFESIONÁLNÍ KATEGORIE:
Kategorie JUNIOR – je určena pro studenty, učně škol.
Kategorie DEBUT – je určena pro začátečníky i pokročilé, kteří se předtím nezúčastnili
žádných soutěží v oboru.
Kategorie MISTR – je určena pro začátečníky i pokročilé, kteří se už zúčastnili nějakých
soutěží v kategorii DEBUT.
Kategorie VIP MISTR – je určena pro vítěze (3x 1. misto) různých dřívějších soutěží.
Kategorie PREMIUM – je určena pro trenéry a porotce z oboru.



ZDOBENÍ NEHTŮ (NAIL ART) – MIX MEDIA
Soutěžní podmínky:
1. Soutěže se může zúčastnit kdokoliv vyučený v oboru manikúra – modeláž nehtů, pracující
s profesionálními materiály a včas přihlášený na soutěž.
2. Soutěž probíhá ve všech kategoriích.
3. Soutěžící, kteří se přihlásí v kategorii neodpovídající jejich zařazení, budou
diskvalifikováni.
4. Soutěžní práce musí být celá hotová již před zahájením soutěže (posuzuje se hotová
práce vytvořená na deseti tipech).
5. Je nutné vytvořit a vyfotit ,úplný komplet z 10 tipů „Hollywood“ (= délka tipu cca 5 cm)
anebo tipu XXL. Použití tipů jedné velikosti se trestá odnětím 5 bodů. U některých kategorií
se povoluje jiné množství tipů.
6. U kategorie MIX MEDIA soutěžící musí použít 3 druhy artmedia (akryl, gel, 2D-malbu,)
7. Použití jakýchkoliv dodatečných materiálů (kamínky, fólie, obtisky, razítka apod.) je u této
kategorie zakázáno.

2D ZDOBENÍ NEHTŮ – MALOVÁNÍ ŠTĚTCEM
Soutěžní podmínky jsou stejné jako u předcházející kategorie.
-malování akrylovými barvami
-malování gelem
-malování monochrom (barvami, gel-lakem, gelem)

NOVINKA! 2D ZDOBENÍ NEHTŮ – MALOVÁNÍ GEL-LAKEM
Soutěžní podmínky:
1. Soutěž není rozdělena do kategorií.
2. Soutěžní podmínky jsou stejné jako u 2D designu.

3D ZDOBENÍ NEHTŮ
Zadání: Hotová práce na modelu rukou
Soutěžní podmínky:
1. Soutěže se může zúčastnit kdokoliv vyučený v oboru manikúra – modeláž nehtů, pracující
s profesionálními materiály a včas přihlášený na soutěž.
2. Soutěž probíhá ve všech kategoriích.3. Soutěžící, kteří se přihlásí v kategorii
neodpovídající jejich zařazení, budou
diskvalifikováni.
4. Pro zhotovení kompozice se používají pouze profesionální materiály, doplňkové materiály
(drátky, imitace, síťky apod.) mohou tvořit maximálně 5% práce.
5. Modely rukou musejí být rovněž ozdobené v duchu zdobení nehtů.
6. Výška práce na modelu rukou nesmí být větší než 25 cm.

DESIGN VYTVOŘENÝ POUZE GELEM
Soutěžní podmínky jsou stejné jako u 2D designu.
DESIGN VYTVOŘENÝ POUZE AKRYLEM
Soutěžní podmínky jsou stejné jako u 2D nebo3D designu.
DESIGN VYTVOŘENÝ 4D GELEM
Soutěžní podmínky jsou stejné jako u 2D nebo 3D designu.

ONE STROKE PAINTING (Čínské malování plochým štětcem) na tipech i na



předmětech.
ONE STROKE PAINTING – barvami
ONE STROKE PAINTING – gel lakem
ONE STROKE PAINTING – gelem
Soutěžní podmínky jsou stejné jako u 2D designu.

AKVARELOVÁ MALBA (GELEM I AKVAREL BARVAMI)
Soutěžní podmínky:
1. Soutěže se může zúčastnit kdokoliv vyučený v oboru manikúra / modeláž nehtů, pracující
s profesionálními materiály a včas přihlášený na soutěž.
2. Soutěž probíhá ve všech kategoriích.
3. Soutěžící, kteří se přihlásí v kategorii neodpovídající jejich zařazení, budou
diskvalifikováni.
4. Práce musí být vyhotovena pouze profesionálními akvarelovými barvami.
5. Povolený je pouze podklad vytvořený akrylovými barvami.
6. Při použití akrylové barvy jinak než na podklad hrozí sankce.
7. Nelze použít štrasové kamínky, glitry, gel ani akryl, jinak hrozí sankce 5 bodů.

MUZEA SVĚTA – OBRAZY, PORTRÉTY, ZATIŠÍ
1. Soutěže se může zúčastnit kdokoliv vyučený v oboru manikúra / nehtová modeláž,
pracující s profesionálními materiály a včas přihlášený na soutěž.
2. Soutěž je rozdělena do kategorií.
3. Práce musí být vyhotovena pouze profesionálními materiály, na tipech (od 3 do 10 tipů
podle zvoleného obrazu).
4. K práci musí být přiloženo foto anebo obrázek, podle kterého byla vytvořena.

KATEGORIE „ POSTER“ (PLAKÁT)
Téma: OBRAZ – Make-up fantazy (obsahuje obličej anebo postavu a nehty)
Reklamní obraz
ETNO (např. obraz postavy v kroji, prvky lidové kultury )
Fantazijní obraz
Pedikúrní obraz „Rozkošná pedikúra“
Dětský plakát
Pánský plakát „Gentelman“
Pánský plakát „Manikúra“
Romantický plakát
Floristický plakát
Salonní plakát
Hair fantasy plakát
Fashion plakát
Hair collage plakat
Make up collage plakat

Téma: NEHTY (nehty libovolného tvaru a zdobení)
Soutěžní podmínky:
1. Soutěže se může zúčastnit kdokoliv vyučený v oboru manikúra / modeláž nehtů, fotograf,



make-up artista pracující s profesionálními materiály a včas přihlášený na soutěž. Oceňuje
se práce celého týmu.
2. Soutěž není rozdělena do kategorií.
3. Rozměr plakátu by měl být 21 x 30 cm (formát A4), 30 x 42 cm (A3), ale připouští se i jiné
rozměry.
4. Povoleno je provedení plakátu na matném anebo lesklém podkladu.
5. U tématu OBRAZ je podíl nehtů proporcionální.
6. U tématu NEHTY by ruce s nehty měly zabírat cca 80 % celkové plochy plakátu.
7. Práce by měla odpovídat zvolenému tématu.

FREESTYLE,ONE STROKE PAINTING, ZOSTOVO – NA PŘEDMĚTECH
BIŽUTERNÍ OZDOBY

Předmětem soutěže je ozdobení různých užitkových předmětů anebo vytvořeni šperku s
použitím profesionálních materiálů (gel, akryl, barvy atd.).
1. Soutěže se může zúčastnit každá nehtová designérka, která pracuje s profesionálními
nehtovými materiály
AEROGRAFIE (Airbrush) – na předmětech nebo na tipech
Aerografie na tipech – téma libovolné
Aerografie na předmětech – téma libovolné
Aerografie na předmětech s inkrustací – téma libovolné
Design musí být proveden profesionálním aerografem s použitím profesionálních materiálů.

INKRUSTACE (plošná výzdoba povrchů různými materiály)
Inkrustace provedená na tipech s použitím různých štrasů nebo kamínků
Inkrustace provedená na předmětech

PEDIKÚRNÍ TIPY
Úkolem soutěžících je vytvoření designu podle zvolené techniky i materiálu na speciálních
pedikúrních tipech.
Soutěž je rozdělena do kategorií.
Zvolený typ zdobení je povoleno vytvořit pouze profesionálními materiály.
KATEGORIE VĚRNÁ KOPIE
Předmětem soutěže je vytvoření věrné kopie portrétu nebo obrazu technikou malování.
Práce by měla být vytvořena na tipech libovolné velikosti a množství (od 1 do 10 kusů).
Délka a tvar tipů jsou libovolné.
Soutěžící je povinen k vytvořené práci přiložit soupis použitých materiálů a foto obrazu, který
ji představuje.
Soutěž je rozdělena do kategori.
JUNIOR HAIR STAR
.Úkolem soutěžícího juniora/juniorky (studenta kadeřnického oboru) je vytvořit vlasovou
ozdobu, která nejlépe vystihuje sebou zvolené téma.
Pro výrobu vlasové ozdoby je povoleno použít:

● minimálně 50 % vlasů, (přírodních či umělých)
● libovolné fixační a stylingové přípravky, lepidlo, podložky
● barevné spreje, vlasové řasenky a neonové barvy
● zdobicí materiál (stužky, peříčka, kamínky, látky, korálky, drátky, glitry a jiné)

Podmínky přijetí vlasové ozdoby do soutěže:



● Vlasovou ozdobu si junior vyrobí v klidu ve škole nebo doma a do soutěže zašle jej
● foto 3 kusy a kratky filmik.
● Startovné pro juniory je 1460 kč (včetně DPH) anebo 55.-EUR ( včetně DPH) za
● jednu soutěžní práci. Soutěžící, případně škol,a zašle přihlášku do soutěže.
● Vlasová ozdoba by měla mít velikost maximálně 25 cm na šířku a 20 cm na výšku.

leh
● Ke každé vlasové ozdobě přiloží soutěžící technologický postup.
● Veškeré soutěžní práce bude posuzovat certifikovaná mezinárodní porota.

Posuzuje se:
● Originalita, čistota a preciznost provedené práce
● Náročnost a kreativita
● Celkový vzhled

Je zakázáno:
● Zaslání koupené, již hotové ozdoby
● Kopírování cizí práce

Při nedodržení těchto podmínek budou uděleny trestné body, případně bude účastník
diskvalifikován!

JUNIOR NAIL ART STAR
Soutěž je určena pro studenty středních odborných škol v oboru kosmetička se zaměřením
na nehtovou modeláž. Soutěžní práce si mohou vytvořit v klidu doma nebo ve škole,
nepotřebují modelku ani kostým, protože zdobí jednotlivé nehtové tipy. Téma je libovolné,
mohou se inspirovat v přírodě, pohádkovými náměty i vlastní fantazií. Registrační poplatek
1750.-Kč (včetne DPH) anebo 65 .-EUR ( bez DPH) se zasílá na bankovni účet viz
Bankovní informace.
Soutěžní podmínky:
1. Soutěžící junioři mohou si vybrat jakoukoliv disciplínu.
2. Je nutné vytvořit úplný komplet z 10 tipů „Hollywood“ (= délka tipu cca 5 cm) anebo XXL
tipu. Prace vyfotit a poslat foto i kratky filmik maiem anebo postou organizatorovi soutěže.

Ocenění: Autor nejlepší práce ve vlasové kategorii získá titul JUNIOR HAIR STAR a v
nehtové kategorii JUNIOR NAIL ART STAR. Autoři prvních tří nejlepších prací v obou
kategoriích získají kromě diplomu a poháru věcné ceny od organizátorů soutěže a sponzorů.

Bankovní informace:
219094558 / 0300 EUR
název účtu CZERNEK TERESA
IBAN CZ33 0300 0000 0002 1909 4558
BIC (SWIFT) CEKOCZPP
typ účtu Běžný devizový účet v EUR
ČSOB Československá Obchodní Banka a.s.
Radlická 333/1560
150 57 Praha 5
Účet CZK. ́: 209637416 /0300 ČSOB


