
MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKEJ REPUBLIKY V NAIL DESIGNE

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 7, Nechtové centrum

Časový      registrácia 7.30 - 8.00 h, súťaž 9.00 - 11.30 h, vyhlásenie výsledkov 17.00 h
harmonogram:

Odborný garant: Studio Maya306 - Mária Urbanová

Účastníci: Súťaže sa môžu zúčastniť len súťažiaci so slovenským štátnym občianstvom. Účastníkmi v súťaži začiatočníkov môžu byť 
  nechtoví dizajnéri, ktorí pracujú v danom odbore menej ako 2 roky a v súťaži profesionálov tí, ktorí pracujú ako nechtoví 
  dizajnéri dlhšie ako 2 roky. V každej kategórii musí byť prihlásených minimálne 5 súťažiacich.  Zmena kategórie na súťaži 
  nie je povolená!

  Úlohou súťažiacich je vymodelovať nechty na oboch rukách modelky. Nechty musia byť technicky perfektne vypracované Úloha: 
  s prihliadnutím na hodnotiace kritériá. Každý účastník sa musí pri prihlasovaní rozhodnúť, akú techniku (modelovanie s tipom 
  alebo bez tipu) použije. Nie je povolené použitie materiálov, ktoré len spevnia prírodné nechty. Súťaž je rozdelená na kategórie 
  začiatočníci a profesionáli, ako aj na dve techniky modelovanie s tipom a modelovanie bez tipu.

  Presný priebeh a časový harmonogram obdrží každý súťažiaci po prihlásení. Každý účastník musí byť včas zaregistrovaný. Podmienky účasti:
  K registrácii si súťažiaci prinesú občiansky preukaz a Osvedčenie o absolvovaní kurzu nechtového dizajnu. Každý účastník 
  si privedie vlastný model. Ruky každej modelky budú overené, či majú svoje vlastné krátke nechty. Modelky s umelými alebo 
  dlhými nechtami nebudú pripustené k súťaži. Brúsky alebo iné nástroje (prístroje) sa nesmú používať. Súťažiaci si prinesú 
  so sebou vlastný pracovný materiál, lampu (každé pracovisko je vybavené tromi elektrickými zásuvkami).
  Počas 2,5 hodinového pracovného času musia byť nechty obidvoch rúk vymodelované, pričom na pravej ruke budú 
  nalakované BEAUTY lakom (ten obdržia súťažiaci pred začiatkom súťaže). Súťažiaci aj modelky musia byť počas súťaže 
  oblečení v neutrálnych farbách, bez reklamnej potlače. 

30 EUR (25 EUR + DPH)Registračný  
poplatok:  Číslo účtu: Prima banka Slovensko 0642955001/5600, BIC KOMASK2X / IBAN SK53 5600 0000 0006 4295 5001
   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./

  Súťaž profesionálov         Súťaž začiatočníkovCeny: 
  1. miesto:  pohár / diplom        1. miesto:  pohár / diplom
                 2. miesto:  pohár / diplom    2. miesto: pohár / diplom
  3. miesto:  pohár / diplom      3. miesto: pohár / diplom
  a vecné ceny od sponzorov     a vecné ceny od sponzorov 
            
             
  

  EXPO CENTER a.s., Jarmila Lackovičová, K výstavisku 447/14, 911 40  TrenčínPrihlášky
  Tel.: +421 (0) 32 – 7704 323,  e-mail: lackovicova@expocenter.ska informácie:

  záväzne sa prihlasujem    *Meno:ÁNO,
na Majstrovstvá SR v Nail Designe 2018  

 /Uzávierka prihlášok: 31.1.2018/   *Korešpondenčná adresa:  

         /ulica, PSČ, mesto/
Začiatočník  technika modelovania s tipom
  technika modelovania bez tipu  *E-mail: 
o

Profesionál  technika modelovania s tipom

  technika modelovania bez tipu  *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 Nail Designe 2018

23. – 24. 2 01 8

26



MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKEJ REPUBLIKY V NAIL DESIGNE

KRITÉRIÁ HODNOTENIA: MODELOVANIE S TIPOM

1. Forma  Zvolená forma musí byť presná a bez odchýliek rovnaká na všetkých nechtoch oboch rúk.      10
  POZOR: Predpísaný je SQUARE – štvorcový tvar, nie oválny!

2. Dĺžka  Zvolená dĺžka musí byť presná a bez odchýliek rovnaká na všetkých nechtoch oboch rúk.    2  5
  Dĺžka nechtov musí proporčne zodpovedať nechtovému lôžku.      

3. Mesiačik Tvar polmesiaca musí byť symetrický, musí harmonizovať a hodiť sa k lôžku nechta. Farbu polmesiaca  1 0
  treba vybrať takým spôsobom, aby sa dal polmesiac rozoznať ako výtvarne spracovaný a nebolo si ho 
  možné pomýliť s prirodzeným polmesiacom.        

4. Smile line Smile line by mala byť urobená oválne a na všetkých nenalakovaných nechtoch rovnaká.   10

5. Biele špičky Biele špičky musia byť na všetkých nechtoch nenalakovanej ruky rovnako vypracované. Nesmú byť nerovnomerné. 10

6. Opracovanie  Nechty musia vyzerať prirodzene, bez červených fľakov, bez zvyškov materiálu a bez vzduchových bublín. 20
    materiálu 

7. Povrch  Nechty nenalakovanej ruky musia byť lesklé a na povrchu nechta nesmú byť viditeľné žiadne ryhy po pilníku.   5
  Necht sa musí lesknúť ako sklo.        

8. Perfekcia Bočné línie musia prebiehať exaktne a nadväzovať na nechtové lôžko. Priebeh bočných stien musí byť vypracovaný  30
  doprava aj doľava rovnako (straight view). Rovnomernosť tunela musí byť rovnaká z čelného pohľadu, žiadna strana 
  nesmie vyčnievať vyššie. Necht musí byť opracovaný rovnomerne, bez zárezov, priehlbín a vyvýšenín. Tunel (klenba 
  z čelného pohľadu) musí byť rovnomerný, vlasová línia musí byť tenká a rovnomerná.    

9. Celkový dojem Hodnotí sa celkový dojem z nechtov a celej ruky. Je pokožka okolo nechtov zdravá a bez poranení? Poranenia  20
  alebo červené fľaky, ktoré vznikli v priebehu práce ovplyvnia hodnotenie.    

10. Lak  Na pravej ruke musia byť nechty kompletne a perfektne nalakované, vrátane deliacej čiary. Na ruke, ktorá sa bude  10
  lakovať nesmú byť vypracované biele špičky. Použitie podlakov a nadlakov nie je povolené.   

11. Obtiažnosť Hodnotí sa podaný výkon a námaha pre dosiahnutie peknej ruky, to znamená, prispôsobenie modelovaného  10
  nechtu k vzhľadu ruky modelky.         

Maximálny počet bodov je 160.

Dôležité pokyny:  Lepenie francúzskych tipov nie je povolené.

  Pri hodnotení nesmú mať modely na rukách žiadne ozdoby (prstene, hodinky, náramky, a pod.)

  Pri súťaži je absolútny zákaz fajčenia, fotografovania, snímania kamerou a používania mobilného telefónu!

  Lakovanie výlučne jednotným BEAUTY lakom (bude určený)

  Pozor: Kontrola poranení pred súťažou odpadá.
  Súťažiaci musia mať vopred manikúrou upravené nechty svojej modelky, na nechtoch nesmú byť zvyšky gelu a acrylu. 
  Ak vzniknú poranenia pred prácou alebo počas práce, budú súťažiacim strhnuté body.

  Na priebeh súťaže podľa kritérií bude dohliadať zodpovedná osoba, ktorá môže strhnúť max. 10 bodov:
  1. ak nechty boli už vopred pripravené /3 body/
  2. ak budú použité nepovolené produkty ako gel na získanie lesku (Hight Gloss) /1 bod/
  3. ak budú použité frézky alebo iné elektrické brúsky /3 body/
  4. ak bude použitá korekčná ceruzka na Smile Line /1 bod/
  5. ak budú na pracovnom stole výrobky, ktoré nepotrebujete k modelovaniu, napr. viac lakov na nechty, mobilný telefón, 
      jedlo atď. (čistý stôl) /1 bod/
  6. ak súťažiaci pokračuje v práci po ukončení súťaže /1 bod/

  Porota môže strhnúť max. 6 bodov:
  1. ak súťažiaci použije priesvitný alebo biely lak /1 bod/
  2. ak použije kamufláž gel /3 bod/
  3. ak súťažiaci zmení kategóriu, do ktorej sa prihlásil /2 body/

EXPO CENTER a.s., K výstavisku 447/14, 911 40  Trenčín                                www.expocenter.sk  
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MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKEJ REPUBLIKY V NAIL DESIGNE

KRITÉRIÁ HODNOTENIA: MODELOVANIE BEZ TIPU

1. Forma  Zvolená forma musí byť presná a bez odchýlky rovnaká na všetkých nechtoch oboch rúk.    1 0
  POZOR: Predpísaný je SQUARE – štvorcový tvar, nie oválny!

2. Dĺžka  Zvolená dĺžka musí byť presná a bez odchýlky rovnaká na všetkých nechtoch oboch rúk.    30
  Dĺžka nechtov musí proporčne zodpovedať nechtovému lôžku.

3. Mesiačik Tvar polmesiaca musí byť symetrický, musí harmonizovať a hodiť sa k lôžku nechta. Farbu polmesiaca treba  15
  vybrať takým spôsobom, aby sa dal polmesiac rozoznať ako výtvarne spracovaný a nebolo si ho možné pomýliť 
  s prirodzeným polmesiacom.

4. Smile line Smile line by mala byť urobená oválne a na všetkých nenalakovaných nechtoch rovnaká.   10

5. Biele špičky Biele špičky musia byť na všetkých nechtoch nenalakovanej ruky rovnako vypracované. Nesmú byť nerovnomerné. 10
  Biele špičky musia byť modelované, nie lakované.

6. Opracovanie  Nechty musia vyzerať prirodzene, bez červených fľakov, bez zvyškov materiálu a bez vzduchových bublín. 20
    materiálu 

7. Povrch  Nechty nenalakovanej ruky musia byť lesklé a na povrchu nechta nesmú byť viditeľné žiadne ryhy po pilníku.  5
  Necht sa musí lesknúť ako sklo.

8. Perfekcia Bočné línie musia prebiehať exaktne a nadväzovať na nechtové lôžko. Priebeh bočných stien musí byť   30 
  vypracovaný doprava aj doľava rovnako (straight view). Rovnomernosť tunela musí byť rovnaká z čelného 
  pohľadu, žiadna strana nesmie vyčnievať vyššie. Necht musí byť opracovaný rovnomerne, bez zárezov, priehlbín 
  a vyvýšenín. Tunel (klenba z čelného pohľadu) musí byť rovnomerný, vlasová línia musí byť tenká a rovnomerná.

9. Celkový dojem Hodnotí sa celkový dojem z nechtov a celej ruky. Je pokožka okolo nechtov zdravá a bez poranení? Poranenia  20
  alebo červené fľaky, ktoré vznikli v priebehu práce ovplyvnia hodnotenie.

10. Lak  Na pravej ruke musia byť nechty kompletne a perfektne nalakované, vrátane deliacej čiary. Na ruke, ktorá sa bude  10
  lakovať nesmú byť vypracované biele špičky. Použitie podlakov a nadlakov nie je povolené.

11. Obtiažnosť Hodnotí sa podaný výkon a námaha pre dosiahnutie peknej ruky, to znamená, prispôsobenie modelovaného  1 0
  nechtu k vzhľadu ruky modelky. 

Maximálny počet bodov je 170.

 Lepenie francúzskych tipov nie je povolené.Dôležité pokyny: 

  Pri hodnotení nesmú mať modely na rukách žiadne ozdoby (prstene, hodinky, náramky, a pod.)

  Pri súťaži je absolútny zákaz fajčenia, fotografovania, snímania kamerou a používania mobilného telefónu!

  Lakovanie výlučne jednotným BEAUTY lakom (bude určený)

  Pozor: Kontrola poranení pred súťažou odpadá.
  Súťažiaci musia mať vopred manikúrou upravené nechty svojej modelky, na nechtoch nesmú byť zvyšky gelu a acrylu. 
  Ak vzniknú poranenia pred prácou alebo počas práce, budú súťažiacim strhnuté body.

  Na priebeh súťaže podľa kritérií bude dohliadať zodpovedná osoba, ktorá môže strhnúť max. 10 bodov:
  1. ak nechty boli už vopred pripravené /3 body/
  2. ak budú použité nepovolené produkty ako gel na získanie lesku (Hight Gloss) /1 bod/
  3. ak budú použité frézky alebo iné elektrické brúsky /3 body/
  4. ak bude použitá korekčná ceruzka na Smile Line /1 bod/
  5. ak budú na pracovnom stole výrobky, ktoré nepotrebujete k modelovaniu, napr. viac lakov na nechty, mobilný telefón, jedlo 
      atď. (čistý stôl) /1 bod/
  6. ak súťažiaci pokračuje v práci po ukončení súťaže /1 bod/

  Porota môže strhnúť max. 6 bodov:
  1. ak súťažiaci použije priesvitný alebo biely lak /1 bod/
  2. ak použije kamufláž gel /3 bod/
  3. ak súťažiaci zmení kategóriu, do ktorej sa prihlásil /2 body/

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

23. – 24. 2 01 8

26


	Page 1
	Page 2
	Page 3

