INTERNATIONAL BEAUTY FESTIVAL

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

The Best Make-Up Artist
2021

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

INTERNATIONAL BEAUTY FESTIVAL

Soutěž bude zahrnovat následující
kategorie:
- Denní make-up
- Večerní líčení
- Příležitostné líčení (svatba, ples,
avantgarda, líčení, půvab atd.)
- Přírodní make-up

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:
- Předmětem soutěže je provedení make-up
na modelce i udělaní fotografíí.
- Každy učastnik soutěže odešle 4 ks.
fotografii, své prace, ve formatu jpg. s
přihláškami do soutěže na mailovou adresu
organizatora soutže:
teresa.czernek@seznam.cz
- Foto modelky před provedenim make-up
- Foto modelky očí zavřene po provedení
make-up
- Foto modelky očí odevřene po provedení
make-up
- Finalni foto modelky po provedení make-up
a hairstylingu.

O výsledcích soutěžních prací rozhodují porotci, jejich
rozhodnutí je konečné a nezpochybnitelné.
Vítězi se stávají účastníci s nejvyšším počtem bodů.
Vyhlašují se první tři místa v každé kategorii.
Grand Prix - jde o účastníka, který v soutěži vyhrál třikrát
1. místo!

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

Registrace pro účast na šampionátu
Jméno a příjmení účastníka:

Adresa společnosti (školy):

Země města:

Kontaktní osoba:

Kategorie (junior / master / professional):

Název nominace (podle předpisů):
1.
2.
3.

