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РЕГЛАМЕНТ
Шампионатът е международен и е отворен за специалисти, независимо от тяхната националност и
настоящо местоживеене.
Участие в шампионата в Състезание ПЕРМАНЕНТЕН ГРИМ може да вземе всеки специалист, работещ
апаратен и/или ръчен метод перманентен грим, и който притежава Сертификат по перманентен грим
и/или микроблейдинг и има професионален опит от минимум 1 (една) година.
Участие в шампионата в Състезание Поставяне на МИГЛИ може да вземе всеки специалист, работещ в
областта на миглите и който притежава Сертификат за завършено обучение по поставяне на мигли и има
професионален опит минимум 1,5 (една и половина) години.
Краен срок за регистрация - 24.09.2018

СЪСТЕЗАТЕЛНИ КАТЕГОРИИ
Състезание ПЕРМАНЕНТЕН ГРИМ
1. Категория ВЕЖДИ: смесена техника (косъм по косъм със светлосянка) машинен метод и/или
микроблейдинг. Индивидуален вид на работа. Време за работа – 2 часа.
2. Категория УСТНИ: техника безконтурни устни. Индивидуален вид на работа. Време за работа – 2 часа и
30 минути.
Състезание ПОСТАВЯНЕ НА МИГЛИ:
1. Категория КЛАСИЧЕСКИ ПОГЛЕД (Eyelash CLASSIC LOOK ). Индивидуален вид на работа. Време за
работа - 2 часа и 30 минути.
2. Категория ДВОЕН ОБЕМ (Eyelash DOUBLE VOLUME). Индивидуален вид на работа. Време за работа - 2
часа и 45 минути.
3. Категория 3/4Д (Eyelash 3/4D). Индивидуален вид на работа. Време за работа - 3 часа.
4. Категория МЕГА ОБЕМ (Eyelash MEGA VOLUME). Индивидуален вид на работа. Време за работа - 3 часа
и 30 минути.
5. Категория ЛАМИНИРАНЕ (EYELASH LIFTING). Индивидуален вид на работа. Време за работа - 1 час и 40
минути.
6. Категория ОНЛАЙН (Eyelash FANTASY). Тема: “Карнавалът във Венеция”.
Всеки участник в Състезание ПОСТАВЯНЕ НА МИГЛИ, трябва да посочи в онлайн регистрацията,
Дивизията, в която ще се състезава:
ДИВИЗИЯ 1 / Джуниър - За състезатели, с практически опит до 1,5 години
ДИВИЗИЯ 2 /Мастър - За състезатели, с практически опит повече от 1,5 години и/или класирали се в
челната тройка в друго международно състезание в същата категория в Дивизия 1
ДИВИЗИЯ 3 /Експерт - За състезатели, с практически опит повече от 3 години и/или класирали се в челната
тройка в друго международно състезание в същата категория в Дивизия 2
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НАГРАДЕН ФОНД
За всяка категория и в отделните Дивизия:
I-во, II-ро и III -то място - Купа, Грамота, Подаръци от спонсори
GRAND SHAMPION - 700 лева, Гранд Купа, Грамота, Подаръци от спонсори
GRAND SHAMPION - състезателят, участвал и в двете състезания и събрал най-висок общ сбор точки
от участията си в категориите на живо.
Всички състезатели получават сертификат за участие.

ЗАЯВКА И ТАКСА ПРАВОУЧАСТИЕ
Кандидатът за участие в Шампионата, трябва да направи онлайн регистрация и да заплати таксата
правоучастие на посочената банкова сметка. Заявка за участие (онлайн регистрация), за която не е
заплатена таксата, е невалидна. Състезателят следва да изпрати сканирано копие на Сертификата/ите на
имейл: Permanent_makeup@arenaofbeauty.com
На участник, отказал участие след 18 часа на 24 септември 2018, таксата правоучастие не се възстановява.
Всеки състезател може да участва в повече от една категория. Състезателят трябва да изпълни посочената
техника в съответната категория, в която участва.
Такса участие в Състезателна категория: ПЕРМАНЕНТЕН ГРИМ ВЕЖДИ – 250 лв.
Такса участие в Състезателна категория: ПЕРМАНЕНТЕН ГРИМ УСТНИ – 250 лв.
Такса участие в двете категории – 380 лв.
Такса участие в Състезание ПОСТАВЯНЕ НА МИГЛИ
В зависимост от броя участия
Дивизия 1
Дивизия 2
Дивизия 3
в 1 (една) категория
150 лв.
180 лв.
210 лв.
в 2 (две) категории
210 лв.
250 лв.
300 лв.
в 3 (три) категории
320 лв.
380 лв.
440 лв.
в 4 (четири) категории
420 лв.
500 лв.
580 лв.
в категория EYELASH LIFTING
80 лв.
100 лв.
120 лв.
в онлайн категория Eyelash FANTASY
50 лв.
70 лв.
90 лв.
Организаторът може да откаже регистрация на участник, ако:
1. Крайният срок за Регистрация е изтекъл;
2. Не е изпратено сканирано копие на сертификата/ите;
3. Кандидатът не отговаря на изискванията за образование или професионален опит.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪСТЕЗАТЕЛИТЕ
Условия и изисквания към състезателите в Състезание ПЕРМАНЕНТЕН ГРИМ
1. Да се използват стерилни игли и контейнери за еднократна употреба;
2.Чисто и подредено работното място: цялото оборудване, всички консумативи и апарат за процедурата
да бъдат подредени по рафтовете на работната маса; всички консумативи за многократна употреба да
бъдат опаковани в стреч фолио; чиста работа след процедурата, всички използвани материали за
еднократна употреба да бъдат изхвърлени в кошчето);
3.Да имат и своевременно да сменят ръкавиците за еднократна употреба и маски;
4.След приключване на работа всички използвани игли да бъдат изхвърлени в кошчето за биологични
отпадъци (осигурени са от организаторите).
5.Състезателят трябва да спазва процедурите за безопасност и носи отговорност за здравето на модела и
резултатите от неговата работа.
6.Състезателят влиза на състезателната зона облечен с чисто козметично облекло еднократна престилка
(пелерина или паеро), шапка, маска, ръкавици, калцуни;
7.Да се използва специален маркер или еднократна четка;
8.Опаковката на иглата да се отваря в присъствието на модела.
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Условия и изисквания към състезателите в състезание ПОСТАВЯНЕ НА МИГЛИ
1.Състезателят влиза на състезателната зона облечен с чисто козметично облекло еднократна престилка
(пелерина или паеро), маска, калцуни;
2.Чисто и подредено работното място: цялото оборудване, всички консумативи за процедурата да бъдат
подредени по рафтовете на работната маса;чиста работа след процедурата, всички използвани
материали за еднократна употреба да бъдат изхвърлени в кошчето);
3. Състезателят трябва да спазва процедурите за безопасност и носи отговорност за здравето на модела и
резултатите от неговата работа.
4.Състезателят може да използва само черно или прозрачно лепило.
5.Забранено е да се използват предварително подготвени снопове мигли ( с изключение на ОНЛАЙН
КАТЕГОРИЯ -Eyelash FANTASY).
Дисквалификация - Състезателят може да бъде дисквалифициран в следните случаи:
1. Неявяване за началото на състезанието.
2. Неправилно поведение в зоната на състезанието.
3. Продължаване на работата след сигнала за край на състезанието.
4. Самостоятелно напускане на състезанието.
5. При грубо нарушение на хигиенните изисквания като нестерилна игла или контейнер.
Регистрация и настаняване
Регистрацията на участниците започва в 08:00 ч. За регистрацията е необходимо състезателят и модела да
носят лична карта (или шофьорска книжка).
Внимание: Тези, които не са на мястото за регистрация до 08:30 ч., няма да бъдат допуснати до участие.
Всички инструкции, дадени от съдиите и организаторите, трябва да бъдат спазвани стриктно.
По време на регистрацията, всеки състезател тегли номер, който указва на кое работно място (козметична
кушетка) ще се състезава. След регистрацията и преди влизането на състезателната зона, състезателите
нямат право да правят каквато и да е подготовка на моделите. Дрехи и личен багаж на състезателното
място не се разрешава. Непосредствено до състезателната зона е помещението за гардероб и личен
багаж, където състезателите и моделите се подготвят със задължителното облекло за състезанието.
Брифинг (посрещане, инструктаж на състезателите и проверка на моделите)
Посрещане на участниците (добре дошли), разяснения по критериите за оценка и времевата рамка.
Въпроси и отговори. Съдиите проверяват моделите дали отговарят на изискванията за участие в
съответната категория и отбелязват нарушения (ако има такива).
ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТНОТО МЯСТО
Организаторът осигурява
1. Козметична кушетка
2. Работна количка
3. Работен стол
4. Електрозахранване и
окабеляване до работното
място
5. Кошче за боклук
6. Контейнер за
биологични отпадъци

Състезателят в състезание ПЕРМАНЕНТЕН ГРИМ
осигурява
1. Осветление
2. Апарат
3. Игли за еднократна употреба
4. Пигменти
5. Дезинфектант за кожа
6. Моливи, четки, маркери, острилки
7. Анестезия
8. Комплект за модела (боне, калцуни, пелерина)
9. Ръкавици за еднократна употреба
10. Маски за лице
11. Еднократни консумативи (контейнери, палитри
и т.н.)
12. Комплект дрехи за козметик (включително
шапка)
13. Огледало
14. Пинсети, ножички, линийки и др.
15. Памучни тампони и дискове, козметични
салфетки, еднократен чаршаф, стреч фолио, клечки
за уши

Състезателят в състезание
ПОСТАВЯНЕ НА МИГЛИ осигурява
1. Осветление,
2. Еднократни чаршафи за
леглото,
3. Комплект дрехи за козметик
(включително шапка)
4. Инструменти необходими за
работа,
5. Всички продукти необходими
за работа,
6. Възглавница,
7. Дезинфектант,
8. Памучни тампони, козметични
салфетки, еднократен чаршаф,
стреч фолио.
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ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ И ПРОВЕЖДАНЕ. ПРОГРАМА.
Шампионатът е отворен за всеки участник, навършил 18 години. Организаторът има право да канселира
шампионата при форсмажорни обстоятелства, и/или в случаите, когато заявилите участие в една
категория са по-малко от 4 човека.
Модели: За Състезание ПЕРМАНЕНТЕН ГРИМ, Организаторът осигуряват моделите на състезателите.
Моделите трябва да са навършили 18 години. Разпределението на моделите става с жребий преди
началото на състезанието. За категориите в Състезание ПОСТАВЯНЕ НА МИГЛИ, състезателите трябва да
си осигурят моделите. Състезателите и моделите трябва да имат навършени 18 години. Моделите трябва
да бъдат запознати с регламента и правилата на състезанието и последствията от неспазването им. Всеки
състезател, който се явява в повече от една категория трябва да си осигури различни модели. Всеки
модел подписва „Декларация за информирано съгласие“ за провеждане на процедурата.
По време на регистрацията за Състезание ПЕРМАНЕНТЕН ГРИМ се тегли жребий за разпределение на
моделите. Всеки състезател и неговият модел, получават персонален номер (бадж ) за всяка отделна
състезателната категория, който номер, съответства на номера на работното място. Моделът не сваля
баджа, докато не приключи оценяването на журито. Всички състезатели и модели присъстват на
брифинга (инструктаж). Моделът влиза на състезателната зона с пелерина, шапка и калцуни. Всеки модел
ще бъде сниман преди и веднага след процедурата. Снимките се правят в зоната на състезанието от
акредитиран фотограф от Организатора. Ако моделът не дойде да бъде сниман, работата на състезателя
не се зачита.
Състезателите трябва да заплатят таксата правоучастие. Състезателите трябва да донесат всички
необходими продукти, консумативи и аксесоари посочени в ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТНОТО МЯСТО.
Състезателите могат да използват всякакви марки продукти и уреди за работа. Забранява се използване
на продукти и уреди, които са с неясен произход и/ или има потенциална заплаха за здравето и
безопасността на модела и състезателя.
Преди старта на всяко състезание, съдиите проверяват съответно веждите, или очите, или устните на
моделите за увреждания, наранявания, зачервявания и други характеристики, които биха повлияли на
оценяването, в случай че информираното съгласие не е попълнено коректно.
Началото и краят на състезанието се обявяват официално. След започване на състезателната работа,
състезателите и/или моделите не могат да напускат състезателната зона без разрешение на съдиите.
Неспазването на това правило води до дисквалификация. Не се разрешава на състезателите и моделите
да говорят високо по време на състезанието. Строго забранено е състезателите да си разменят каквито и
да е материали по време на състезанието. Асистенция и консултация с друг състезател не е разрешена.
След обявяване от съдията "Старт" участниците трябва да започнат работа. При обявяване на "Край на
състезанието", състезателите спират работа. Журито оценява моделите. Моделите не си тръгват докато
не чуят "Край на оценяването!" Ако модел напусне зоната на състезанието и не изчака оценяването да
бъде завършено, състезателят, който е работил с този модел, ще бъде дисквалифициран.
В конкурсната зона не е разрешено пушене и хранене. По време на състезанията е забранено
използването на телефон и всякакви други средства за комуникация. По време на състезанието в
конкурсната зона присъстват: състезателите, моделите, съдия и акредитирани фотографи. Забранено е
влизането на придружаващи лица в състезателната зона. В зоната на състезанието се допускат снимки и
видеозаписи само от акредитирани за целта лица.
Състезателите и моделите се съгласяват снимките и/или видео материал, направени по време на
състезанието от наетите за целта лица от Организатора, могат да бъдат използвани от Организатора в
печатни, електронни и онлайн медии по негово усмотрение, включително да бъдат поставени в
редакционни публикации и използвани за рекламни цели. Всички снимки, изображения и видео, или
заснет филм от външни лица, са собственост на Организатора и не могат да бъдат използвани без
писмено му разрешение.
Журито определя победителите в съответствие с оценяващата система. Състезателят събрал максимален
брой точки, печели първо място в съответната категория.
При интерес от страна на състезателите, Организаторът предоставя картоните с оценките на журито.
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Състезателна програма Петък, 05.10.2018 г. / Състезание ПОСТАВЯНЕ НА МИГЛИ
08:00-09:00 Регистрация и брифинг (инструктаж)
09:00-09:15 Настаняване и фото-заснемане на
моделите за категория Eyelash LIFTING
09:15-10:55 Категория Eyelash LIFTING
10:55-11:00 Почистване на работното място
11:00-11:40 Оценяване, фото-заснемане на
моделите
11:45-12:00 Настаняване и фото-заснемане на
моделите за категория Eyelash CLASSIC LOOK
12:00-14:30 Категория Eyelash CLASSIC LOOK

14:30-14:35 Почистване на работното място
14:35-15:15 Оценяване, фото-заснемане на
моделите
15:15-15:30 Настаняване и фото-заснемане на
моделите за категория категория Eyelash DOUBLE
VOLUME
15:30-18:15 Категория Eyelash DOUBLE VOLUME
18:15-18:20 Почистване на работното място
18:20-19:00 Оценяване, фото-заснемане на
моделите

Състезателна програма Събота, 06.10.2018 г. / Състезание ПОСТАВЯНЕ НА МИГЛИ
08:00-09:00 Регистрация и брифинг (инструктаж)
09:00-09:15 Настаняване и фото-заснемане на
моделите за категория Eyelash 3/4D
09:15-12:15 Категория Eyelash 3/4D
12:15-12:20 Почистване на работното място
12:20-13:00 Оценяване, фото-заснемане на
моделите

13:15-13:30 Настаняване и фото-заснемане на
моделите за категория Eyelash MEGA VOLUME
13:30-17:00 Категория Eyelash MEGA VOLUME
17:00-17:05 Почистване на работното място
17:05-18:00 Оценяване, фото-заснемане на
моделите

Състезателна програма Неделя, 07.10.2018 г. / Състезание ПЕРМАНЕНТЕН ГРИМ
Категория ВЕЖДИ
08:00-09:00 Регистрация и брифинг
09:00-09:15 Настаняване и фото-заснемане на
моделите за категория ВЕЖДИ
09:15-11:15 Категория ВЕЖДИ
11:15-11:20 Почистване на работното място
11:20-11:50 Оценяване, фото-заснемане на
моделите

Категория УСТНИ
12:00-12:20 Брифинг
12:20-12:35 Настаняване и фото-заснемане на
моделите за категория УСТНИ
12:35-15:05 Категория УСТНИ
15:05-15:10 Почистване на работното място
15:10-15:40 Оценяване, фото-заснемане на
моделите
15:40-16:00 Обработка на резултатите

17:00 – ЦЕРЕМОНИЯ ПО НАГРАЖДАВАНЕ
Важно: Организаторите си запазват правото, до 25 септември 2018 да правят промени в часовете на
Програмата, за което участниците ще бъдат своевременно уведомени.

Организатор Arena of Beauty Professional
e-mail: permanent_makeup@arenaofbeauty.com
Phone: +359 897 851 091
www.arenaofbeauty.bg

Правилата за провеждане на Permanent Make Up &
Eyelash Extensions Championship Arena Professional
са изготвени 2017 година и са собственост на
ОРГАНИЗАТОРА!
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