INTERNATIONAL BEAUTY FESTIVAL

MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL PIĘKNOŚCI
"To be the Best for the Best”
Międzynarodowy konkurs
GOLD LASHES 2021.
Aplikacja sztucznych rzęs
GOLD LASHES 2021

Organizator Konkursu:
Mgr. Teresa Czernek
tel. +420 604 200 958,
e-mail: teresa.czernek@seznam.cz
www.beauty-nails.cz

INTERNATIONAL BEAUTY FESTIVAL

Konkurs będzie obejmował następujące
kategorie:
-Natural Classic-klasyczne przedłużanie rzęs.
-3 D VOLUME
-Maxi Volume
-Lash Lifting –laminowanie rzęs (damskie i męskie)
-Colour Lashes –kolorowe rzęsy
-Fantasy Lash Art. – zdobienie rzęs
-Architektura brwi
-Male lashes –męskie przedłużanie rzęs

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
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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 zawodów:
1. Przedłużanie rzęs wykonywane jest na obu oczach.
2. Materiały do wykonania zadania konkursowego
wybiera sam uczestnik.
3. Klej czarny lub przezroczysty.
4. Rozmiar rzęs:0,03 ;0,05; itd.
Podkręcenie: C, CC, L, D- kombinacja dozwolona..
5. Długość wydłużonych rzęs nie może przekraczać
długości rzęs naturalnych o więcej niż 2 mm.
6. Odległość od powieke musi wynosić od 0,2 do 1 mm.
7. W kategorii architektura brwi ocenia się wybrany
kształt brwi,formę i wrażenie ogólne po farbowaniu henną
lub farbą.

8. W kategorii Colour Lashes należy użyć co najmniej 4
kolorów rzęs.
9. Każdy uczestnik przesyła swoje prace po 8 zdjęć w formacie
jpg.
ZDJECIE „PRZED” aplikacją rzęs
- zdjęcie twarzy modelki-oczy otwarte.
- zdjęcie oczu zamkniętych z podkładkami pod oczy
- zdjęcie z góry ze zbliżeniem na rzęsy
- zdjęcie z dołu ze zbliżeniem na lewe otwarte oko.
Wewnętrzne i zewnętrzne kąciki oka muszą być widoczne.
- zdjęcie z dołu ze zbliżeniem na prawe otwarte oko.
Wewnętrzne i zewnętrzne kąciki oka muszą być widoczne.
ZDJĘCIE „PO„ aplikacji rzęs.
- zdjęcie twarzy modelki – oczy otwarte.
- zdjęcie oczu zamkniętych z podkładkami pod oczy.
- zdjęcie z dołu ze zbliżeniem na lewe otwarte oko.
Wewnętrzne i zewnętrzne kąciki oka muszą być widoczne.
- zdjęcie z dołu ze zbliżeniem na prawe otwarte oko.
Wewnętrzne i zewnętrzne

10. Jurorzy decydują o wynikach prac konkursowych, ich
decyzja jest ostateczna i niepodważalna.
11. Zwycięzcami zostaną uczestnicy z największą liczbą
punktów. Ogłaszane są pierwsze trzy miejsca w każdej
kategorii.

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

KRYTERIA OCENY
⭐NATURAL CLASSIC⭐
1. Ogólne wrażenie - oczy otwarte (10pkt.)
2. Stylizacja (10pkt.)
3. Symetria rzęs (10pkt.)
4. Kierunkowanie rzęs (10pkt.)
5. Przechody rzęs (10pkt.)
6. Odległość od gornej powieki (10pkt.)
7. Gęstość rzęs (zapełnienie) (10pkt.)
8.Symetria kącików zewnętrznych/wewnętrznych. (5/5pkt.)
9.Czystość pracy. (10pkt.)
10. Długość i grubość rzęs. (5/5pkt.)
⭐3D VOLUME ⭐
1.Ogólne wrażenie – oczy otwarte (10pkt.)
2.Stylizacja (10pkt.)
3.Symetria rzęs (10pkt.)
4.Kierunkowanie rzęs (10pkt.)
5.Orzechody rzęs (10pkt.)
6.Odległość od górnej powieki (10pkt.)
7.Gęstość rzęs-zapełnienie (10pkt.)
8.Symetria kącików zewnętrznych /wewnętrznych (5/5pkt.)
9.Czystość pracy (10pkt.)
10.Dobranie wachlarzyka rzęs (10pkt.)
11.Długość i grubość rzęs (10pkt.)
⭐MAXI VOLUME⭐
Stylizacja (10pkt.)
3.Symetria rzęs (10pkt.)
4.Kierunkowanie rzęs (10pkt.)
5.Orzechody rzęs (10pkt.)
6.Odległość od górnej powieki (10pkt.)
7.Gęstość rzęs-zapełnienie (10pkt.)
8.Symetria kącików zewnętrznych /wewnętrznych (5/5pkt.)
9.Czystość pracy (10pkt.)
10.Dobranie wachlarzyka rzęs (10pkt.)
11.Długość i grubość rzęs (10pkt.)

⭐FANTASY LASH ART⭐
1.Ogólne wrażenie –oczy otwarte (10pkt.)
2. Kreatywność (10pkt.)
3. Dekoracja (10pkt.)
4. Stylizacja (10pkt.)
5. Kolorystyka (10pkt.)
6. Czystość pracy (10pkt.)
7. Gęstość rzęs (10pkt.)
8. Odległość od górnej powieki (10pkt.)
9. Symetria kącików zewnętrznych / wewnętrznych (5/5pkt)

⭐LASH LIFTING⭐
1. Ogólne wrażenie –oczy otwarte (10 pkt.)
2. Separacja rzęs (10pkt.)
3. Czystość pracy (10pkt.)
4. Symetria rzęs (10pkt.)
5. Kierunki rzęs (10pkt.)
6. Zakrzywienie i dobór kształtu silikonowej formy
Oraz sposób jej przyklejenia (5/5pkt.)
7. Farbowanie rzęs (10pkt.)
8. Farbowanie rzęs dolnej powieki (10pkt.)
9. Ocena kącików wewnętrznych (10pkt.)
10. Ocena kącików zewnętrznych (10pkt.)
⭐MALE LASHES⭐
1. Ogólne wrażenie-oczy otwarte (10pkt.)
2. Stylizacja (10pkt.)
3. Symetria rzęs (10pkt.)
4. Kierunki rzęs (10pkt.)
5. Wygląd męskich rzęs. (10pkt.
6. Odległość od górnej powieki (10pkt.)
7. Gęstość rzęs (10pkt.)
8. Symetria kącików wewnętrznych i zewnętrznych (5/5pkt.)
9. Czystość pracy (10pkt.)
10. Długość i grubość rzęs. (5/5pkt.)
⭐COLOUR LASHES⭐
1. Ogólne wrażenie-oczy otwarte (10pkt.)
2. Stylizacja (10pkt.)
3. Symetria rzęs (10pkt.)
4. Kreatywność (10 pkt.)
5. Czystość stylizacji i okolicy oka (10pkt.)
6. Gęstośc rzęs (10 pkt.)
7. Odległość od górnej powieki (10pkt.)
8. Symetria kącików wewnętrznych i zewnętrznych (5/5pkt.)
9. Zapełnienie (10pkt.)
10. Długość i grubość rzęs (5/5pkt.)

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONKURSIE
Międzynarodowy Konkurs w aplikacji sztucznych rzęs
GOLD LASHES 2021

TAK - Zgłaszam swój udział w Międzynarodowym konkursie GOLD LASHES 2021.

Kategorie:
-Natural Classic-klasyczne przedłużanie rzęs.
- 3D VOLUME
- Maxi Volume
- Lash Lifting –laminowanie rzęs (damskie i męskie)
- Colour Lashes –kolorowe rzęsy
- Fantasy Lash Art. – zdobienie rzęs
- Architektura brwi
- Male lashes –męskie przedłużanie rzęs

Przyjmuję do wiadomości i zgadzam się z warunkiem, że o wynikach pracy konkursowej decydują
jurorzy, a ich decyzja jest ostateczna i niepodważalna.

Przyjmuję do wiadomo
Akceptuję warunki RODO

Miejsce / data / podpis

