ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ШАМПИОНАТ

Nails Olympic Bulgaria
СЪСТЕЗАТЕЛНА КАТЕГОРИЯ – Стилето Дизайн (Stiletto Design)

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 потвърдите заявката си на Организатора и да заплатите
таксата за участие до 24.09.2018
Такса за участие в една състезателна категория:
40 Евро – Дивизия 1
50 Евро - Дивизия 2
Моля, извършете плащането на посочената по-долу банковата сметка.
Контакти на Организатора:
България
Полша
Катя Райкова: + 359 890 109 111
Danka Blotna: + 48 693888128
Дина Томас: + 359 878 641 827
Joanna Nawrocka: + 48 601344977
e-mail: nail_competition@arenaofbeauty.com
e-mail: nailsolympic@gmail.com
FB: Nails Olympic Bulgaria
FB: Nails Olympic Bulgaria
Място за провеждане на конкурса: Интер Експо Център, бул. Цариградско Шосе 147, 1784 София,
България
GPS координати: 42.649996, 23.394527
Данни за заплащане на таксата с банков превод:
Таксата за участие се заплаща с банков превод на сметката на Организатора.
SUN CLASSIC DAMIAN NAWROCKI
IBAN: PL 47 1090 1737 0000 0001 2381 2397
SWIFT: WBKPPLPP
Основание за превод: Stiletto Design, Дивизия Номер, Име и Фамилия на участника
Заявка без извършено плащане на таксата, е невалидна.
Местата за участие са ограничени и заявките ще бъдат обработени спрямо дата на получаване.
Заявките се подават чрез онлайн регистрация на страницата
www.nailsolympicshow.pl
Потвърждението за участие в Шампионата се изпращат на e-mail адреса, посочен в регистрацията,
направена от участника.
Задача:
Изпълнение на салонна нейл арт декорация с произволна техника и на произволна тема във
форма Stiletto на едната ръка за 120 минути. Оценяването не се влияе от цялостния стайлинг на

модела. Състезателят може да избере вида декорация. Цялостната декорация може да бъде
направена чрез използване на оцветяващи продукти, продукти за декорация, декоративни
камъни или други методи използвани в нейл салоните. Полу-скъпоценни камъни, пера,
скъпоценни камъни, фолио, ленти/ограничители също могат да бъдат използвани. Позволена е
употребата на цветен акрил и цветен гел. Забранено е 3D декорирането.

Нейл Арт Дизайна върху нокътя не може да е с висока структура. Трябва да е възможно
минаването на пръстен през дизайн, така че да не докосва и нарани декорацията.
Състезателите могат да изберат произволна техника на работа. Повърхността на нокътя трябва да
е гладка, без драскотини. Забранено е оформянето на нокътя с фреза, използването на аерограф,
печати и стикери. Състезателите могат да донесат на състезателната маса снимка или рисунка на
създадена формула. По време на Шампионата всеки състезател може да постави на
състезателната маса само продуктите и материалите, с които ще работи.
Цел:
Изпълнение на декоративен салонен нейл арт чрез произволна техника на произволна тема във
форма Stiletto на едната ръка за 120 минути.
Условия за Участие:
Състезателите се включват в Шампионата със собствен модел.
По време на оценяването от журито моделът не трябва да носи бижута (особено пръстени,
гривни, часовници) или да има видими татуировки. Моделите трябва да са облечени с тениски с
къс ръкав или с блуза, чиито ръкави могат лесно да бъдат завити нагоре до лакътя. Моделът може
да има маникюр преди започването на Шампионата.
След регистрация и в рамките на състезателната зона, ръцете на модела не могат да бъдат
докосвани или обработвани по какъвто и да е било начин.
Пушенето в цялата състезателна зона е строго забранено.
Работното място трябва да е подредено и да бъдат строго спазвани правилата и нормите за
хигиена.
ОЦЕНЯВАНЕ:

КРИТЕРИИ

Максимален
брой точки

1.Композиция на декорирането

10

2. Крива С, Апекс

10

3. Странични линии, тунел

10

4. Оцветяване

10

5. Ниво на трудност на използваната техника

20

6. Оригиналност

10

7. Общ вид

10

Максимален брой точки от 1 съдия - 80 точки.
Важно!
По време на състезанието ще има един супервайзър на състезателната зона, който може да дава
наказателни точки в случай на: Използване на аерограф, печати и стикери (– 5 наказателни точки).

