INTERNATIONAL BEAUTY FESTIVAL

International Beauty Festival
„To be the Best for the Best”

Make-Up Visage
2021

Organizator konkursu:
Mgr. Teresa Czernek
Tel. + 420 604 200 958,
e-mail mail: teresa.czernek@seznam.cz
www.beauty-nails.cz
Instagram: international_beauty_festival
Instagram: teresa_czernek
Facebook: International Beauty Festival

INTERNATIONAL BEAUTY FESTIVAL

Konkurs obejmował będzie następujące
kategorie:

- Makijaż dzienny
- Makijaż wieczorowy
- Makijaż okolicznościowy (ślubny,
balowy, awangardowy, charakteryzacja,
glamor itd.)
- Naturalny makijaż

INTERNATIONAL BEAUTY FESTIVAL

Konkurs ma charakter międzynarodowy i mogą w nim
uczestniczyć osoby z dowolnego kraju.

Konkurs podzielony jest na kategorie:
JUNIOR - kategoria przeznaczona dla osób początkujących
- do 2 lat doświadczenia w tej dziedzinie
MASTER - kategoria przeznaczona dla osób
zaawansowanych - od 2 lat doświadczenia w branży
PROFESJONALNE - kategoria przeznaczona dla
profesjonalistów - dla trenerów i jurorów

INTERNATIONAL BEAUTY FESTIVAL

Opłata rejestracyjna dla uczestników:
1500.-CZK lub 55.-EUR bez VAT. Dla 1 kategorii
dla każdej dodatkowej kategorii 1200.-CZK lub 45.-Eur .(bez VAT)
Prosimy o przesłanie pocztą na adres Teresa Czernek, Na
Slovance 1963 / 42B, 182 00 Praga.
Lub wskaż poniższe konto:
209637416/0300 CZK
219094558/0300 EUR
nazwa konta: CZERNEK TERESA
IBAN CZ33 0300 0000 0002 1909 4558
BIC (SWIFT) CEKOCZPP
typ konta: Bieżące konto walutowe w EUR
CSOB Československá Obchodní Banka a.s.
Radlická 333/1560
150 57 Praga

Warunki konkursu:
1. Każdy uczestnik przesyła swoją pracę w 4
zdjęciach w formacie jpg., wraz ze zgłoszeniami do
udziału w konkursie, a także przesyła film na 30
sekund
na adres e-mail organizatora konkursu
teresa.czernek@seznam.cz.
2. Modelkę do wykonania zadania konkursowego
uczestnik wybiera sam

4. ZDJĘCIE „PRZED / PO”
- zdjęcie modelki przed nałożeniem makijażu.
- zdjęcie modelki z zamkniętymi oczami po nałożeniu
makijażu.
- zdjęcie modelki z otwartymi oczami po wykonaniu
makijażu
- zdjęcie modelki po wykonaniu makijażu obrazujące
cakowity efekt końcowy (włosy, twarz).

5. Jurorzy decydują o wynikach prac konkursowych, ich
decyzja jest ostateczna i niepodważalna.
6. Zwycięzcami zostaną uczestnicy z największą liczbą
punktów. Ogłaszane są pierwsze trzy miejsca w każdej
kategorii.
7. Grand Prix -otrzymuje uczestnik ,ktory zająl trzy razy 1
miejsce w konkursie!

Wszyscy zawodnicy otrzymają dyplomy za udział. Zwycięzcy
poszczególnych kategorii, którzy zajęli pierwsze, drugie i
trzecie miejsce, oprócz dyplomów i pucharów otrzymają od
organizatora konkursu i sponsorów cenne upominki rzeczowe.

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

Zgłoszenia do udziału w mistrzostwach

Imię i nazwisko uczestnika:

Adres firmy (szkoły):

Miasto kraju:

Osoba kontaktowa:

Kategoria (junior / mistrz / profesjonalista):

Nazwa nominacji (zgodnie z regulaminem):
1.
2.
3.

