ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ШАМПИОНАТ

Nails Olympic Bulgaria
Състезателна категория: ЗАДОЧНА РАБОТА „МИКС МЕДИЯ“
Тема: „Венециански маски” (Tips Box Mix Media)
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
Dina Tomas: +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
Адрес за изпращане на задочните работи:

КАТЕРИНА РАЙКОВА
БЪЛГАРИЯ, СОФИЯ 1000, УЛ. ГУРГУЛЯТ № 8, STUDIO MANIA
Адрес за изпращане на задочните работи в Полша:

JOANNA NAWROCKA
UL. UMULTOWSKA 39, 61-614 POZNAŃ
Основание за превод: Задочна работа, 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:
Задачата на състезателите е да направят Задочна работа, който показва комбинацията на различни
материали и техники. Всички задочни работи трябва да бъдат приключени в деня на регистрацията.
Крайният срок за подаване на Задочни работи до организатора изтича в 9.00 часа сутринта на
05.10.2018г.
Състезателите трябва да използват пълен комплект от 10 удължители с правоъгълна форма и различни
размери, като най-големите удължители не трябва да надвишават размер 9.2 cm x 1.2 cm, а наймалките не трябва да са по-малки от 6.6 cm x 0.6 cm. Забранено е да се преработват удължителите,
като например да се режат, да се сменя формата им и други.
Удължителите трябва да са в затворена кутия. Кутията трябва да е с прозрачен капак, без огледален
ефект. Всички използвани техники трябва да са еднакво приложени, което означава, че всяка техника
трябва да присъства с минимум 10% в работа на състезателя. 3D елементите могат да изпъкват
максимум 2 см над повърхността на удължителите. Удължителите трябва да са подредени близо един
до друг, могат да се докосват, но не могат да са свързани непрекъснато.
Всички кутии трябва да имат опис (максимум 60 думи), в който са описани всички използвани
продукти. Състезателите трябва да използват 4 смесени стилове на техника: акрил / гел / ръчно
рисуване / 3D акрил. Употребата на скъпоценни камъни, брокат, бульонки (топчета за украсяване) и
други е забранена. При използването на по-малко от 4 техники ще бъдат дадена наказателна точка.
Цел:
Състезателите трябва да демонстрират умението си да използват различни нейл арт техники на
професионално ниво. Работата трябва да отговаря на темата: „Венециански маски”.
Състезателите в тази категория, могат да подават само задочни работи, които не са участвали в
други състезания.
ОЦЕНЯВАНЕ:
КРИТЕРИИ

Максимален
брой точки

1. Композиция на декорацията

10

2. Оцветяване

10

3. Съответствие със зададената тема

20

4. Ниво на трудност на използваната технология

20

5. Оригиналност

10

6. Общ вид

10

Максимален брой точки от 1 съдия - 80 точки.
Важно!
Наказателни точки се дават с случаите, когато:
Състезателят е използвал по-малко от 4 различни nail art техники- 10 точки.
Състезателят използва неодобрени продукти: кристали, брокат, бульонки - 5 точки.
Състезателят използва само 1 размер на удължителите - 10 точки.

