Átváltoztató (festés-melír-vágás) fotópályázat kategória

FELNŐTT kategória
A VII. Hajkarneválon meghirdetjük mesterek, fodrászok számára az évközi szintvizsgák
követelményét.
Zsűri értékeli:
A frizurakészítésnél az egész fejen teljesen elkészített, finiselt formát. A festés során a modell
természetes alapszínénél legalább 2 színmélységgel legyen világosabb az új kívánt szín, a
melír szintén legyen látható, a hajtömegben minimum 5 tincs elhelyezése kötelező.
Hajszínező spray használata tilos!
A dísz és a póthaj a hajtömeg egy harmadánál nem lehet több.

Nevezési díj :
 Felnőtt: 5.000 Ft
 Összetett felnőtt: 7.000 Ft (szabadon választott 2 versenyszámban való indulás
esetén)
Az Átváltoztató fotópályázat kategóriával kapcsolatban érdeklődni lehet :
Pászner-Ungvári Krisztina
06-20/9877-615
Az Átváltoztató fotópályázat kategóriában érvényesek az alábbiak:
Fontos: A beküldött fotók egyikén legyen látható a versenyző frizurakészítés előtt. 5 db fotó
elküldése szükséges a nevezéshez a mellékelt feltételek alapján. 5 db A4-es lapra kérjük
felragasztani a fotókat, melyekre az alábbi szöveget kérjük ráírni:
1. lap tetejére: Modell előtte
2. lap tetejére: A fodrász munka közben
(melyen jól látszik munkavégzés során)
3. lap tetejére: Modell arckép utána
4. lap tetejére: Stílusfotó a modellről
(melyen jól látszik az összhang)
5. Frizura hátulnézetben és oldalnézetben
Mintha egy újság címlapjára kerülne fel a fotó (smink, ruha, haj, háttér) – ezek megléte
előnyt jelenthet az elbírálás során.
Döntő lehet a modell jó beállítása és a fotók jó minősége!

Amennyiben több fotó érkezik, abban az esetben a zsűri fenntartja a jogot arra, hogy
kiválassza az elbíráláshoz az 5 fotót.
A beküldött fotók nevezési határideje: 2018. november 11.
A zsűri döntése végleges. A versenyzőnek nem áll jogában a döntés ellen fellebbezni.
Díjazás: Kategóriánként az első 3 helyezett oklevélben részesül.
Figyelem: A győztesek a helyszínen átvehetik okleveleiket, amennyiben nem tudnak
megjelenni, a szervezők a megadott postacímre továbbítják azt.
A nevezést az alábbi postacímre kérjük eljuttatni:
Pászner-Ungvári Krisztina, 4032 Debrecen, Jerikó u. 18.
Mindenképp kerüljön feltüntetésre, hogy fodrász, vagy mester készítette el a
versenymunkát.
Általános további szabályok:
A beküldött nevezési fotók felhasználási joga a Balmaz-Hajkarnevál tulajdonává válik, melyet
kiadványokban, internetes felületeken, sajtóanyagban megjeleníthet.
A beküldött nevezési fotókat nem juttatjuk vissza.

