Permanent Make Up
&
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5-6-7 October 2018
ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА
Състезателна категория: Eyelash FANTASY (онлайн)
Квалификационни критерии за участие:
Състезателната категория в Шампионата е отворена само за участници и модели над 18 години.
За да участвате в Шампионата, трябва да изпратите заявката на Организатора до 24.09.2018 и да
заплатите таксата за участие на посочената по-долу банкова сметка. Заявките се подават чрез онлайн
регистрация на www.arenaofbeauty.bg
Организатор Arena of Beauty Professional. Контакти:
Технически въпроси: Кристина Стефанова, Телефон: +359 892948630;
Организационни въпроси: Красимира Краева, Телефон: +359 897851091;
e-mail: Permanent_makeup@arenaofbeauty.com
Място за провеждане: Интер Експо Център, бул. Цариградско Шосе 147, 1784 София, България.
GPS координати: 42.649996, 23.394527
Данни за заплащане на таксата с банков превод по сметката на Организатора:
Банкова сметка при Първа Инвестиционна Банка АД
IBAN BG26 FINV 9150 10BG N00D 71; Ид. № по ДДС: BG 121294257; BIC: FINVBGSF
Получател: „АСК Реклама и ПР обслужване“ ООД
Основание за превод: ОНЛАЙН КАТЕГОРИЯ FANTASY, Име и Фамилия на участника
Заявка за участие, за която не е извършено плащане на таксата и не е изпратен Сертификат за
правоспособност, е невалидна.
Потвърждението за участие в Шампионата се изпраща на e-mail адреса, посочен в онлайн
регистрацията, направена от участника.
ЗАДАЧА
Състезателят трябва да създаде образ на герой на тема “Карнавалът във Венеция”.
Свободен избор на типа удължители. Препоръчително е да бъде използвана обемна техника. Моделът
трябва да бъде завършен с изискана декорация за удължаване на миглите. Всеки материал, който
няма да навреди на модела, може да се използва за декорация. Например: цветни мигли, кристали,
пера, звезди и др.

Използването на друг вид мигли и предварително направени снопове е разрешено само на долния
клепач!
Състезателят изпраща минимум 4 (четири) снимки на създадения образ: снимка в пълен ръст, портрет
и 2-3 снимки на миглите с отворени и затворени очи в близък план. Снимките трябва да бъдат ясни и с
висока резолюция. Препоръчваме ползване на професионален фотограф.
Некачествените снимки няма да бъдат приети за оценяване, защото ще бъде невъзможно да се
определи качеството на извършената работа.
Пожелание на състезателя при изпращане на снимките може да посочи имената на екипът с който е
работил за цялостната визия: прическа, nail art, арт грим, моден дизайнер, идеен проект и т.н. При
публикуването на снимките, Организаторът изписва имената на творческия екип.
Важно! Възпроизвеждането или използването на готови изображения, използвани по-рано при
подобни събития, е забранено. При неспазване на това изискване, на състезателя ще бъдат отнети - 10
точки от общия бал.
КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ
КРИТЕРИИ

МАКСИМАЛЕН БРОЙ ТОЧКИ

ЦЯЛОСТНА ВИЗИЯ

10

ЧИСТОТА НА РАБОТАТА
ТЕХНИКА:
- КЛАСИЧЕСКА
- ОБЕМНА

10

ДОЛНИ МИГЛИ

10

СЛОЖНОСТ НА ДЕКОРАЦИЯТА

15

ГРИМ

10

КОСА

10

КОСТЮМ

10

АКСЕСОАРИ

10

ОРИГИНАЛНОСТ НА СЪЗДАДЕНИЯ ОБРАЗ

10

НАКАЗАТЕЛНИ ТОЧКИ - ЗАЧЕРВЕНИ ОЧИ

-3 / 0

5
10

Максимален брой точки от 1 съдия – 100 точки.
При необходимост, състезателят трябва да е готов да коментира своята работата пред членовете на
журито. Решенията на журито са окончателни и не подлежат на преразглеждане.

