
  záväzne sa prihlasujem    *Meno:ÁNO,
na Majstrovstvá SR v Make-upe 2018 

 /Uzávierka prihlášok: 31.1.2018/   *Korešpondenčná adresa:  

         /ulica, PSČ, mesto/

      *E-mail: 

       *Mobil:

Registračný poplatok       Názov a adresa firmy:

uhradený dňa:      /firma, ulica, PSČ, mesto/

        IČO:     IČ DPH:

         
        /Faktúra bude vystavená na korešpondenčnú adresu alebo na osobitne zaslanú       fakturačnú adresu./  

Miesto / Dátum / Podpis    * povinné údaje

PRIHLÁŠKA na Majstrovstvá Slovenskej republiky v Make-upe 2018

MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKEJ REPUBLIKY V MAKE-UPE
Kvalifikácia na 31. medzinárodné majstrovstvá    

International Masters´Award Make-up 2018 v Mníchove

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA      

Uzávierka prihlášok: 31.1.2018

Termín a miesto 24.3.2018 , počas odborného kozmetického veľtrhu BEAUTY FORUM TrENČÍN
konania:  výstavisko EXPO CENTER a.s., Trenčín, Pavilón 3 - Programové centrum
  Maximálny počet súťažiacich je 15.
  

registrácia 9.30 - 10.00 h, súťaž 11.00 - 12.00 h, vyhlásenie výsledkov 13.00 hČasový   
harmonogram:  

Odborný garant:  vizážistka – Katarína Mahríková

  Téma: Miami Beach - Time to party
  Predstavujeme Vám štýlovú tému pre 31. ročník Medzinárodných majstrovstiev v Make-up (e) – „Miami 
  Beach – Čas na párty“. Je tu večierok, slnko zapadá na Ocean Drive, veľké nápisy na kluboch svietia
  neónovými svetlami. Vidieť a byť videný – len na tom teraz záleží. Vzhľad, ktorý hľadáme je farebný 

  a predstavuje prístup k životu s nadhľadom. Celkový outfit je cool, ľahký, svieži a atraktívny pre tanec 

  na tanečnom parkete. 
  Účes je prirodzený, šik sú veľké vlny (tzv. plážové vlny) a na príležitosti sa nosia vlasy vypnuté ozdobnými
  sponkami a doplnkami do vlasov. Make-up môže byť viac výrazný, tzv. večerný make-up, ktorý láka na párty.
  Pokojne použite niektoré z nádherných pastelových farieb svetoznámej Art Deco architektúry Miamis.
  Nezabudnite na odtiene plameniakovo-ružovej alebo oceánovo-modrej na perách, nechtoch a očných
  tieňoch.  

30 EUR (25 EUR + DPH)Registračný  

  Číslo účtu: Prima banka Slovensko 0642955001/5600, BIC KOMASK2X / IBAN SK53 5600 0000 0006 4295 5001poplatok:
   Ako variabilný symbol uveďte IČO a do správy dajte priezvisko. Prihláška sa stáva záväznou po uhradení registračného   poplatku. Prihlášku 

  a potvrdenie o zaplatení zasielajte na adresu: EXPO CENTER a.s., K výstavisku 447/14, 911 40  Trenčín. /Faktúru Vám zašleme obratom./

  1. miesto: postup na 31. medzinárodné majstrovstvá International Masters´Award Make-up 2018 v Mníchove Ceny: 
   pohár / diplom

  2. miesto: pohár / diplom

  3. miesto: pohár / diplom

  a vecné ceny od sponzorov

EXPO CENTER a.s., Trenčín, Jarmila Lackovičová, K výstavisku 447/14, 911 40  TrenčínPrihlášky  

  Tel.: +421 (0) 32 – 7704 323,  e-mail: lackovicova@expocenter.ska informácie:

23. – 24. 2 01 8
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MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKEJ REPUBLIKY V MAKE-UPE
Kvalifikácia na 31. medzinárodné majstrovstvá    

International Masters´Award Make-up 2018 v Mníchove

KRITÉRIÁ HODNOTENIA

Úloha a pravidlá   Kompletný make-up musí byť vytvorený na prehliadkovom móle počas 60 minút. 
súťaže:  Pred začiatkom pracovného času musí byť modelka oblečená k danej téme a musí mať tomu prispôsobený účes. 
  Umelé mihalnice môžu byť použité. Súťaže sa môžu zúčastniť kozmetičky a vizážisti so slovenským štátnym občianstvom. 

1. Základné  Základné líčenie by sa malo skladať z make-upu, zosvetlenia a tieňovania.     1  0
    líčenie  Malo by byť perfektne fixované a byť v súlade s prirodzenou farbou pleti modelky.      

2. Farba na líca Pri nanášaní farby na líca sa musí prihliadať, aby bola     Technika (5)  10
  a) nanášaná technicky bezchybne,       Tieňovanie (5)
  b) v harmonickom slede farieb a zodpovedala forme tváre modelky.      
      
3. Oči  a) Očný tieň v rôznych farebných odtieňoch by mal harmonizovať s farbou očí modelu  Tiene (5)      2 0
      alebo by sa mal použiť na vytvorenie kontrastu. Jemná, plynulá gradácia farieb   Očná linka (5)
      je nutnosťou. Grafické prvky musia byť perfektne symetrické alebo asymetrické. Riasy (5)
      Očný make-up by mal byť technicky perfektný a pozorne nanesený tak, aby sa hodil  Obočie (5)
      k tvaru a farbe očí modelu.       
           
  b) Pozornosť treba venovať vytvoreniu perfektne nakreslenej línii očných viečok. 

  c) Aplikácia falošných rias, flitrov, šupiniek, atď., by mala zvýrazniť celkový vzhľad 
      a make-up vhodný k danej téme (riasy atď. je možno aplikovať až na móle). 

  d) Dôležité je, aby bol tvar obočia prispôsobený tvaru modelkinej tváre a fyzickému typu. 
      Zvýraznenia pod obočím sú tu veľmi žiadúce.      

4. Ústa   Dôraz bude kladený         Tvar (5)  15
  a) na presné vyfarbenie pier s prihliadnutím na model,     Kontúry (5)
  b) na výraznú, čisto vypracovanú kontúru pier,      Farba (5)
  c) pričom farba rúžu na pery musí harmonizovať s make-upom, formou pier, 
  typom a celkovým vzhľadom modelu (je možné použiť niekoľko farieb). 
  Pri perách môže byť použitý lesk.    

5. Celkový dojem Posudzovanie zahŕňa profesionálne vypracovaný make-up s mimoriadnym ohľadom     5
  na celkový dojem modelu.  Odborná porota hodnotiaca make-up udelí body nielen 
  za techniku a kvalitu, ale aj za kreatívnosť a dodržanie témy. Pritom sa berú do úvahy 
  nasledovné kritériá:
  a) Všeobecná vhodnosť použitých farieb a farebných odtieňov pre daný model 
      a danú tému.
  b) Celková harmónia a náväznosť štýlu, čo sa týka oblečenia, vlasov a nechtov. 

Maximálny počet bodov, ktoré môže udeliť každý porotca je 60.

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

Súťažiaci môžu byť penalizovaní /max. 6 bodov/ ak: začnú pracovať pred začiatkom pracovného času /1 bod/ - začnú s nanášaním make-upu 
pred súťažou /1 bod/ - má modelka permanentný make-up /1-3 body/ - súťažiaci pracuje po ukončení súťaže /1 bod/

Súťažiaci budú mať k dispozícii: kozmetická stolička – odkladací stolík – osvetlenie

Potrebné mať so sebou: model – pracovný a kozmetický materiál – oblečenie pre modelku (doplnky, ozdoby) 
– pláštenku pre modelku na prekrytie šiat

Súťažiaci musia byť počas súťaže oblečení v čiernych farbách, bez reklamnej potlače. Zakazuje sa použivať Airbrush-Make-up.

Víťaz predchádzajúceho ročníka nesmie súťažiť.

31. medzinárodné majstrovstvá International Masters´Award Make-up 2017 v Mníchove sa budú vysielať naživo cez internet. 
Prihlásením sa do národnej súťaže Majstrovstiev SR v make-upe 2017 s tým súhlasíte.

EXPO CENTER a.s. Trenčín, K výstavisku 447/14, 911 40  Trenčín                       www.expocenter.sk  

23. – 24. 2 01 8

26


	Page 1
	Page 2

