INTERNATIONAL BEAUTY FESTIVAL

MEZINÁRODNÍ BEAUTY FESTIVAL
PRAHA 2021
“To be the best for the best“
International competition
ONLINE
GOLD LASHES 2021.
Aplikace umělých řas - GOLD LASHES 2021
Se uskuteční 5-6.5.2021 v Praze
Poslední datum na přihlášení
2. 5. 2021
Organizátor soutěže:
Mgr. Teresa Czernek
tel.+420 604 200 958
e-mail: teresa.czernek@seznam.cz
www.beauty-nails.cz

INTERNATIONAL BEAUTY FESTIVAL

Součástí soutěže budou následující kategorie:
• Natural Classic
• 3D-Volume
• MAXI-Volume
• Fantasy lash Art
• Lash lifting
• Architektura obočí - stylizace a tvarování obočí
• Male Lashes
• Colour Lashes

INTERNATIONAL BEAUTY FESTIVAL

Registrační poplatek pro účastníky soutěže:
1500.-Kč anebo 55.-Eur bez DPH.za 1 kategorie
za každou další kategorii 1200.-kč anebo 45.-Eur .( bez DPH)
Prosím poslat poštou na adresu Teresa Czernek,
Na Slovance 1963 / 42B, 182 00 Praha.
Anebo poukázat na níže uvedený účet:
209637416/0300 CZK
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 Československá Obchodní Banka a.s.
Radlická 333/1560
150 57 Praha

INTERNATIONAL BEAUTY FESTIVAL

Soutěž je mezinárodní a zůčastnit se jí mohou zájemci z
jakýchkoliv zemí.
Soutěž je rozdělena do kategoríí
JUNIOR - kategorie je určena pro začátečníky- max.do 2let
praxe v oboru
MASTER - kategorie je určena pro pokročilé – od 2let praxe
v oboru
PROFESIONAL -kategorie je určena pro profesionály – pro
školitelé a porotce

Soutěžní podmínky:
1. Prodloužení řas se provádí na obou očích .
2. Materiály k plnění soutěžního úkolu si vybírá účastník
sám.
3. Lepidlo černé a nebo čiré.
4. Řasy černé, hnědé a nebo v kombinaci obou barev.
Síla řas: 0.03, 0.05, 0.07, 0.10, 0.15 - kombinování povoleno.
Délky: 5-12 mm
Záhyby: C, CC, L, D – kombinování povoleno.
5. Délka prodloužených řas nesmí převyšovat délku
přírodních řas o více než 2 mm.
6. Odstup od víčka musí být v rozmezí 0,2–1 mm.
7.U kategorie stylizace a tvarování obočí – Architektura
obočí, posuzuje se zvolený tv

8.U kategorie „ Colour Lashes“ musí být použit minimálně
mix 4 barev řas.
Podmínky soutěže jsou stejné jako u jiných kategorii9.Každý účastník odešle své práce 8 fotografii ve formátu jpg.
s přihláškami do soutěže, prvním certifikátem o absolvování
kurzu na řasy, včetně 30sec.videa na mailovou adresu
organizátora soutěže
teresa.czernek@seznam.cz
FOTO „PŘED“ aplikaci řas
-foto obličeje modelky - oči otevřené.
-foto očí zavřené z podložkami pod oči.
-foto ze shora s přiblížením na řasy.
-foto ze spod s přiblížením na levé otevřené oko. Musí být
vidět vnitřní i vnější koutek oka.
-foto ze spod s přiblížením na pravé otevřené oko. Musí být
vidět vnitřní i vnější koutek oka.
FOTO „PO“ aplikaci řas
-foto obličeje modelky - oči otevřené.
-foto očí zavřené z podložkami pod oči.
-foto ze spod s přiblížením na levé otevřené oko. Musí být
vidět vnitřní i vnější koutek oka.
-foto ze spod s přiblížením na pravé otevřené oko. Musí být
vidět vnitřní i vnější koutek oka.

10. O výsledcích soutěžních prací rozhodují porotci, jejich
rozhodnutí je konečné a nezpochybnitelné.
11. Vítězi se stávají účastníci s nejvyšším počtem bodů.
Vyhlašují se první tři místa v každé kategorii.
12. Vyhlášení výsledků se bude konat
ONLINE
dne 10.5.2021.

Všichni soutěžící obdrží diplomy za účast. Vítězové
jednotlivých kategorií, kteří obsadili první ,druhé a třetí
místa, získají od organizátora soutěže a sponzorů kromě
diplomů a pohárů cenné věcné dárky.

Kontakty pro zasílání
BEAUTY NAILS,
TERESA CZERNEK,
PRAGUE, CZECH REPUBLIC,
tel .: 00420 604 200 958,
e-mail: teresa.czernek@seznam.cz

⭐NATURAL CLASSIC⭐
1. Celkový dojem otevřené oči (10b)................
2. Styling (10b).................
3. Symetrie řas (10b).............
4. Směr řas (10b)...........
5. Přechody řas (10b)............
6. Vzdálenost od víčka (10b) ..............
7. Pokrytí (10b).............
8. Vnitřní/vnější koutky (5/5b) .......
9. Čistota práce (10b)..........
10. Délka/síla řas (5/5b)...........
⭐3D VOLUME ⭐
1. Celkový dojem otevřené oči (10b).........
2. Styling (10b)...........
3. Symetrie řas (10b)..........
4. Směr řas (10b)..........
5. Přechody řas (10b)...........
6. Vzdálenost od víčka (10b)...........
7. Pokrytí (10b)........
8. Vnitřní/vnější koutky (5/5b...........
9. Čistota práce (10b)..........
10. Kvalita vějíře (10b)...........
11. Délka/síla řas (10b)...........
⭐MAXI VOLUME⭐
1. Celkový dojem otevřené oči (10b)..........
2. Styling (10b).........
3. Symetrie řas (10b)..........
4. Směr řas (10b)...........
5. Přechody řas (10b)..........
6. Vzdálenost od víčka (10b)..........
7. Pokrytí (10b)...........
8. Vnitřní/vnější koutky (5/5b)..........
9. Čistota práce (10b).........
10. Kvalita vějíře (10b)..........
11. Délka/síla řas (5/5b)..........

⭐FANTASY LASH ART⭐
1. Celkový dojem otevřené oči (10b).........
2. Kreativita (10b)..........
3. Dekorace (10b).........
4. Styling (10b)..........
5. Barevnost (10b)..........
6. Čistota práce (10b)..........
7. Objem (10b).........
8. Vzdálenost od víčka (10b)...........
9. Vnitřní/vnější koutky (5/5b)..........
⭐LASH LIFTING⭐
1. Celkový dojem otevřené oči (10b).........
2. Separace řas (10b).........
3. Čistota práce (10b).........
4. Symetrie řas (10b).........
5. Směr řas (10b).........
6. Zakřivení/výběr formy (5/5b).........
7. Barvení řas (10b)..........
8. Barvení spodních řas (10b).........
9. Vnitřní koutky (10b)........
10. Vnější koutky (10b)........
⭐MALE LASHES⭐
1. Celkový dojem otevřené oči (10b)........
2. Styling (10b)..........
3. Symetrie řas (10b).........
4. Směr řas (10b).........
5. Mužnost (10b)........
6. Vzdálenost od víčka (10b)........
7. Pokrytí (10b).........
8. Vnitřní/vnější koutky (5/5b)........
9. Čistota práce (10b)........
10. Délka/síla řas (5/5b)........

⭐COLOUR LASHES⭐
1. Celkový dojem otevřené oči (10b)..........
2. Styling (10b).........
3. Symetrie řas (10b)..........
4. Kreativita (10b).........
5. Čistota práce (10b).........
6. Objem (10b)........
7. Vzdálenost od víčka (10b).........
8. Vnitřní/vnější koutky (5/5b)..........
9. Pokrytí (10b).........
10.Délka/síla řas (5/5b).........

⭐ARCHITEKTURA OBOČÍ⭐
1. Celkový dojem (10b)
2. Vyměřování (10b)
3. Čistota práce/ Clean performance (10b/pts)
4. Kolorostika (10b)
5. Symetrie (10b)
6. Tvar (10b)
7. Finální úprava (10b)

PŘIHLÁŠKA

MEZINÁRODNÍ „ONLINE“ SOUTĚŽ V APLIKACI UMĚLÝCH ŘAS
GOLD LASHES 2021

5-6.5.2021 PRAHA

ANO - přihlašuji se na Mezinárodní soutěž v aplikaci umělých řas GOLD LASHES 2021
Soutěžní kategorie:
. Natural Classic
. 3D-Volume
. MAXI-Volume
. Fantasy Lash Art
. Lash lifting
. Architektura obočí – stylizace a tvarování
. Male lashes
. Colour Lashes

Beru na vědomí a souhlasím s podmínkou , že o výsledcích soutěžních prácí
rozhodují porotci a jejich rozhodnutí je konečné a nezpochybnitelné.

Místo/datum/podpis

Jméno a příjmení soutěžícího:
Adresa firmy (školy):
Trvalé bydliště:
Kontaktní osoba:

