
INTERNATIONAL BEAUTY FESTIVAL - 2021 
           „To be the best for the best“

Planowane  akcje 

GIEWONT  STAR  - POLAND    31.3.2021         ZAKOPANE

Zlate ruce Cech  Briliant Nails      23 -24.4.2021  PRAHA

Zlate ruce Slovenska                        9. 6 .2021       BRATISLAVA

OLYMP  NAILS  GREECE          18 -19.2021     LEPTOKARIA

Konkurs jest międzynarodowy i przebiegać będzie   ON LINE .

Przedmiotem konkursu jest wykonanie w domu lub 
szkole ,konkursowej pracy a następnie odesłanie Organizatorom 
konkursu  max. 3 szt. fotografii w dobrej jakości ,oraz krótkiego 
max.10sek.
filmiku z realizacji zgłoszonej pracy,który ułatwi sędziom jej ocenę.

Warunki ogólne
1. Konkurs rozdzielony jest na kategorie

JUNIOR- kategoria przeznaczona dla studentów i uczniów szkół.

DEBUT – kategoria przeznaczona dla początkujących oraz osób     
które nie brały udziału w innych konkursach w branży 
paznokciowej  

MASTER – kategoria przeznaczona dla osób,które brały udział w 
innych konkursach tej branży i uzyskały pierwsze miejsce 
w kategorii  DEBUT.



VIP MASTER – kategoria przeznaczona dla osób,które uzyskały 
3 razy pierwsze miejsce w różnych wcześniejszych konkursach,
oraz osób prowadzących zawodowe szkolenia w branży 
paznokciowej.

PREMIUM – kategoria przeznaczona dla trenerów i sędziów 
międzynarodowych mistrzostw branży paznokciowej.

2.Temat dla prac konkursowych jest  WOLNY ,
   Oprócz tematów:wojna , seks ,religia ,polityka !

3.W konkursie może wziąć udział każda osoba :
-legitymująca się ukończeniem szkoły lub kursu o kierunku 
manicure,modelowanie i stylizacja paznokci.

    -pracująca na profesionalnych materiałach. 
    -która przesłała na adres Organizatora konkursu fotografie     
     konkursowej pracy -3 szt., oraz opłatę rejestracyjną za udział 
     w wysokości  65.-eur ( lub 295.PLN) za 1 konkursową pracę.
UWAGA !  wymieniona kwota  zawiera podatek VAT.
     W przypadku zgłoszenia przez jedną osobę  4 konkursowych prac,
     Opłata wynosi 55.-eur  za każdą  (249.PLN) 
     wraz z podatkiem   VAT. 
   
    -Fotografie zgłoszonych prac wraz ze skanem dowodu wpłaty,oraz
     wypełnionym  zgłoszeniem udziału w konkursie,należy przesłać na

     adres mailowy teresa.czernek@seznam.cz.

                       lub        teresa.odysseynail@seznam.cz
    
    -UWAGA !  
    Organizator nie bierze odpowiedzialności za wybór właściwej   
    Kategorii przez zgłaszjącego się do konkursu uczestnika, lub
    Organizatora grupy w ramach której jest do konkursu 
    Zgłoszony!

   -Jedna praca może brać udział w konkursie  5 razy.
   -Dozwolone jest używanie Tipsów różnych form i długości  

mailto:teresa.czernek@seznam.cz


    od 1- 15 cm. np.stiletto .
  -Dozwolone jest zgłaszanie do konkursu prac,które brały udział
  w innych konkursach .

4.KRYTERIA  OCENY  PRAC

4.1 Ogólne wrażenie. –ocenia się poziom techniczny i artystyczny 
pracy , techniki, harmonię, czystość,precyzyjność iinne.

4.2 Kolorystyka –ocenia się rozpracowanie kolorystyczne wybranego 
tematu ,harmonijność kompozycji.

4.3 Kompozycja – ocenia się dobór elementów wybranego 
obrazu,dynamiczność ,harmonię kolorów mającą wpływ na uzyskanie 
właściwego efektu.

4.4 Złożoność pracy- ocenia się pracę pod względem stopnia trudności
jej wykonania , i właściwych proporcji oraz innych detali.

4.5Technika wykonania pracy – ocenia się sposób wykonania pracy,
złożoność techniki wykonania,szczegóły i niuanse właściwe dla 
danej konkretnej kategorii.

4.6 Czystość wykonania pracy – ocenia się dokładność i precyzyjność 
Wykonania poszczególnych elementów obrazu-kompozycji,czystość 
detali.

-Trenerzy lub organizatorzy grup,którzy zgłoszą do konkursu 
największą ilość prac zostaną nagrodzeni przez Organizatorów 
konkursu specjalnym ocenieniem.
Specjalne ocenienie uzyskują również szkoły lub centra 
szkoleniowe,które zgłoszą do konkursu prace swoich uczniów w 
kategorii „Nail Art STAR“ lub „Junior Hair STAR“

-Koszty związane z wysyłką zyskanych w konkursie 
Pocharów,Dyplomów i innych nagród pokrywa uczestnik 
konkursu.



5.Zaoczne nominacje –dyscypliny konkursu „TIP BOX“

-Nail Art  MIX  MEDIA

1.Konkurs odbywa się we wszystkich profesionalnych kategoriach.
2.Należy wykonać pracę na tipsach dowolnej wielkości oraz dowolnej
ilości w zależności od wybranego tematu.
3.W kategorii Mix Media muszą być użyte 3 rodzaje art medii: 
akryl,żel i malowanie.
4.Wysokość aplikacji max.3mm od powierzchni paznokcia.
5.Nie jest dozwolone używanie dalszych dodatkowych materiałów jak
czyrkonie, folia , nalepki itd.

2 D  Zdobienie – malowanie  pędzlem
Warunki jak u wcześniejszej kategorii

-malowanie farbkami akrylowymi
-malowanie żelem
-malowanie monochrom ( jednokolorowe) farbkami  
żelem,lakierem hybrydowym

-2D  Zdobienie paznokci-malowanie lakierem hybrydowym

1.konkurs nie jest rozdzielony na kategorie.

-3D  Zdobienie paznokci- należy wykonać na modelu ręki.

1.Konkurs odbywa się we wszystkich profesionalnych kategoriach.
2.Do stworzenia kompozycji można użyć tylko profesionalnych 
materiałow.Materiały pomocnicze takie jak druty, siateczki, i inne 
imitacje mogą tworzyć max.5% pracy.
3.Wysokość pracy na modelu ręki nie może przekraczać 25 cm.

-Design wytworzony tylko żelem



 Warunki jak w „2D zdobienie paznokci“,oraz w MIX 
MEDIA.

-Design wytworzony tylko akrylem
Warunki konkursu są takie same jak u kategorii  2D i 3D Zdobienie 
paznokci.

-Design wytworzony 4D żelem
Warunki są takie same jak w kategorii 2D  i 3D zdobienie paznokci.

-One stroke painting –malowanie płaskim pędzlem na 
                                       Tipsach i przedmiotach.

-One stroke painting – farbkami akrylowymi

-One stroke painting- lakierem hybrydowym

-One stroke painting – żelem

-Malowanie“ Akwarel „- żelem lub farbkami 
1.Konkurs odbywa się we wszystkich profesionalnych kategoriach.
2.Praca konkursowa musi być wykonana farbami profesionalnymi dla 
Akwarel ,lub żelem stosowanym dla uzyskania efektu akwarel.
3.Zezwala się  jedynie na wykonanie podkładu ( fonu ) akrylową 
farbą.
4.Przy użyciu akrylowej farby inaczej niż do wykonania podkładu –
grożą sankcje ( karne punkty).
5. Nie zezwala się na użycie kamieni,cyrkonii, glitrów ani innych 
ozdób.

-MUZEA  SWIATA – obrazy,portrety,martwa natura.

1.Konkurs odbywa się we wszystkich profesionalnych kategoriach.



2.Praca musi być wykonana tylko profesionalnymi materiałami, na 
tipsach (od 1 do 10 tipsow) w zależności od wybranego obrazu.
3.Do pracy musi być dołączony obrazek lub foto wg.którego praca 
byla wykonywana.

PLAKAT -  Poster.
-Make Up Fantazy -  przedstawia twarz lub postawę i paznokcie. 
-Reklamowy obraz
-Fantazy obraz
-ETNO ( ukazuje detale jakiejś kultury np.ludowy strój)
-Pedicure obraz „Nóżki z okładki“
-Dziecko obraz 
-Gentelman
-Męski manicure
-Romantyczny obraz
-Florystyka plakat
-Salonowy plakat
-Hair fantazy plakat
-Fasion plakat
-Hair collage plakat
-Make up collage plakat
-French  - rózne rodzaje  
-Nails – fantazyjne formy
1.Konkurs nie jest rozdzielony na kategorie.
2.W konkursie może wziąć udział każdy nail designer,make up 
artist,fotograf,hair designer.Ocenia się efekt końcowy pracy 
całego teamu.
3.Dozwolone jest wykonanie plakatu na matowym lub błyszczącym 
podkładzie.
4.W temacie  „Nails“ ręce i paznokcie powinny zajmować około 80%
całej powierzchni plakatu.

-Freestyle
- Zhostovo (Żostovo) na przedmiotach
-Biżuteria –ozdoby



1.Przedmiotem konkursu jest wykonanie zdobienia różnych 
użytkowych przedmiotów lub wytworzenie biżuterii przy  użyciu 
Profesionalnych materiałów,oraz drobnych detali służących do ozdoby
jak folia ,sztras ,cyrkonie i inne.

-Zhostovo  na tipsach
1.Przedmiotem  konkursu jest ozdobienie tipsów( od 1 do 10)  w 
Zależności od wybranej kompozycji metodą  malowania„Zhostovo“.
2.Konkurs jest rozdzielony na kategorie.

-AEROGRAFIA  ( air brush) na przedmiotach lub tipsach
-Aerografia na tipsach   ( 1-10 tipsów) – temat dowolny
-Aerografia na przedmiotach                -temat dowolny
-Aerografia na przedmiotach
         z inkrustacją                                    -temat dowolny

1.Konkurs jest rozdzielony na kategorie.
2.Design musi być wykonany profesionalnym aerografem i 
profesionalnymi farbami.

INKRUSTACJA  - ozdoba powierzchni różnymi   
dekoracyjnymi kamieniami i cyrkoniami.

-Inkrustacja wykonana na tipsach
 Inkrustacja wykonana na przedmiotach

-MONOCHROM
1.Przedmiotem konkursu jest wykonanie zdobienia metodą malowania
na tipsach ( 1-10 szt.) w zależności od wybranego tematu.
2.Konkurs jest rozdzielony na kategorie.

-PEDICURE  TIPSY
1.Przedmiotem konkursu jest wykonanie zdobienia dowolną techniką i
materiałem na specialnych miniaturowych tipsach przeznaczonych 
dla pedicuru.
2.Konkurs jest  rozdzielony na kategorie.



-WIERNA  KOPIA
1.Konkurs jest rozdzielony na kategorie.
2.Przedmiotem konkursu jest sporządzenie wiernej kopii portretu lub 
obrazu techniką malowania.
3.Praca winna być wykonana na tipsach.Długość i kształt tipsów jest 
dowolna.Ilość tipsów od 1-10szt.w zależności od wybranego obrazu.
4.Do wykonanej pracy konieczne jest dołączenie fotografii oryginału
obrazu,który był malowany.

_Junior Hair STAR
Zadaniem  Juniora biorącego udział w konkursie ( student kierunku
fryzjerstwo ,perukarstwo ) jest wykonanie ozdoby z włosów.
Do sporządzenia ozdoby należy użyć:
-minimalnie 50% włosów naturalnych lub syntetycznych.
-materiały przeznaczone do usztywniania i fiksacji ozdoby
 ( kleje ,podkładki itd.)
-kolorowe spreje,lakiery,neonowe farby.
-ozdoby –wstązki,kamienie,cyrkonie ,druty itd.
Opłata za 1 konkursową pracę dla Junior Hair STAR wynosi 55.-eur
(  249.-PLN )  cena zawiera VAT.
Uczestnik konkursu,lub szkoła zgłaszająca go do konkursu odeśle:
-wypełnione zgłoszenie do konkursu
-skan uiszczonej opłaty
-3 fotografie dobrej jakości oraz 10 sek. Filmik
 Na mailowy adres: teresa.czernek@seznam.cz lub 
teresa.odysseynail@seznam.cz.
Wszystkie zgłoszone do konkursu prace oceniać będzie  
międzynarodowe Jury.
-Ocenia się:
-oryginalność ,czystość i precyzyjność wykonanej pracy.
-stopień trudności wykonanej pracy.
-kreatywność
-Ogólne wrażenie.
Niedozwolone jest:
-Zgłoszenie do konkursu kupionej, gotowej ozdoby.
-Skopiowanie znanej cudzej pracy.
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Junior Nail Art STAR
Konkurs w tej kategorii jest przeznaczony dla studentów i uczniów 
średnich zawodowych szkół o profilu stylizacja izdobienie  paznokci. 
Warunkiem udziału w konkursie jest wykonanie pracy wg.warunków 
jak wyzej i przesłanie jej 3 fotografii oraz filmiku
 na adrer: teresa.czernek@seznam.cz lub 
teresa.odysseynail@seznam.cz
Opłata za udział w konkursie wynosi 65.-eur (295.-zł) cena zawiera 
podatek VAT , którą należy uiścić na konto bankowe  
Vide“ Informacje bankowe“
Autorzy 3 najlepszych prac w kategorii „ Ozdoba z włosów“ oraz w 
kategorii „Nail Art“  zyskują tytuł  „Junior Hair Star“
 oraz „ Junior Nail Art Star“
Uczestnicy, oprócz Dyplomów i pucharów zyskują podarunki
 Od  Organizatorów i Sponsorów konkursu a ich prace będą 
BEZPŁATNIE brały udział w następnym międzynarodowym 
konkursie w Pradze , Bratysławie lub Leptokarii. 

Informacje bankowe 

219094558 / 0300 EUR 

název účtu CZERNEK TERESA 

IBAN CZ33 0300 0000 0002 1909 4558 

BIC (SWIFT) CEKOCZPP 

typ účtu Běžný devizový účet v EUR 

CSOB Ceskoslovenska Obchodni Banka a.s. 

Radlicka 333/1560 

150 57 Praha 

Koronovy ucet: 209637416/0300  CSOB
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ZGŁOSZENIE  UDZIAŁU  W  KONKURSIE

                International Beaty Festiwal -2021
                   „To be the best for the best”

Międzynarodowy konkurs   ON LINE

GIEWONT  STAR    ZAKOPANE-POLAND       31.3.2021
Zlate ruce Cech Briliant Nails –Praha              23-24.4.2021
Zlate ruce Slovenska Briliant Nails- Bratislava     13.6.2021
OLYMP  NAILS  GREECE  LEPTOKARIA  18-19.9.2021

Nazwisko i imię uczestnika:

Adres zamieszkania:

E-mail:
Telefon:

Proszę zakreślić wybrany konkurs ,wpisać dyscyplinę oraz 
kategorię: Junior,Debut,Master,VIP Master,Premium.
1.TIP-BOX (dyscyplina)
2.Freestyle,zdobienie przedmiotów
3.Plakat
4Junior STAR

 Akceptuję warunki konkursu i RODO .

Data i podpis uczestnika /osoby zgłaszającej :



    

   

                       


	 adres mailowy teresa.czernek@seznam.cz.

