Majstrovstvá Slovenskej republiky
a Medzinárodné majstrovstvá v nail arte 2013
Termín
konania:

Majstrovstvá Slovenskej republiky v nail arte a Medzinárodné majstrovstvá v nail arte sa uskutočnia vo
štvrtok 3. októbra 2013 počas 25. medzinárodného veľtrhu kozmetiky INTERBEAUTY 2013 v areáli
Incheba Expo Bratislava.

Organizátor:

Incheba, a.s.

Generálny
sponzor súťaže:

TRUSCADA

Účastníci:

Účastníkmi môžu byť môžu byť nechtoví dizajnéri, manikérky a pedikérky s osvedčením o absolvovaní
príslušného kurzu – školenia.

Úloha:

Úlohou súťažiacich je ozdobiť vopred vymodelované nechty ľubovoľnej dĺžky alebo vopred upravené prírodné
nechty na oboch rukách modelky. Nechty musia byť perfektne ozdobené s prihliadnutím na hodnotiace
kritériá. Každý účastník má právo na vlastný výber pracovnej metódy. Nechty na oboch rukách budú
súťažiaci zdobiť na tému podľa vlastného výberu. Všetky maľby a dekorácie musia byť vypracované počas
súťaže. Tzn., že celé zdobenie 2D alebo 3D musí byť zhotovené počas priebehu súťaže a hneď
aplikované.

Podmienky
účasti:

Presný priebeh, časový harmonogram a detailné kritériá hodnotenia obdrží každý súťažiaci po prihlásení.
účasti: Garantujeme korektný priebeh súťaže, každý účastník musí byť včas zaregistrovaný. K registrácii si
súťažiaci prinesú občiansky preukaz a osvedčenie o absolvovaní príslušného kurzu. Každý účastník si
privedie vlastný model, ruky každej modelky budú overené. Súťažiaci si prinesú so sebou vlastný pracovný
materiál, prístroje, dezinfekčný materiál, lampu (každé pracovné miesto je vybavené tromi elektrickými
zásuvkami). Počas 2 hodinového pracovného času musia byť nechty obidvoch rúk ozdobené. Pri 3D nesmú
byť použité vopred pripravené dekorácie! Počas súťaže nie je možné používať mobilný telefón, fotoaparát,
videokameru, konzumovať jedlá a nápoje. Počas práce je absolútny zákaz fajčenia.

Registračný
poplatok:

30,- € (vrátane 20% DPH)

Prihlášky a informácie: Incheba a.s., Mgr. Drahomíra Salihbegović, Viedenská cesta 3 - 7, 851 01 Bratislava,
T.: 02/6727 2139 F: 02/6727 2201, M: 0911 100 736 E: dsalihbegovic@incheba.sk





PRIHLÁŠKA na Majstrovstvá Slovenskej republiky a Medzinárodné
v majstrovstvá v nail arte 2013

(Uzávierka prihlášok: 30. 6. 2013)

ÁNO,

prihlasujem sa na Majstrovstvá
Slovenskej republiky v nail
arte 2013 v kategórii 2 D

Meno a priezvisko:

Adresa firmy:

ÁNO,

prihlasujem sa na Majstrovstvá
Slovenskej republiky v nail
arte 2013 v kategórii 3 D

Trvalé bydlisko:
Telefón/Mobil:
E-mail:
IČO:

Miesto/ Dátum /Podpis

IČ DPH:

Majstrovstvá Slovenskej republiky a
Medzinárodné majstrovstvá v nail arte 2013
Podmienky účasti:
Účastníci:

Účastníkmi môžu byť nechtoví dizajnéri a manikérky s osvedčením o absolvovaniu príslušného školenia.

Účastníci si
prinesú so sebou: 

osvedčenie o absolvovaní nail design kurzu alebo kurzu manikérky


vlastnú modelku, ktorá musí už mať hotové vymodelované nechty ľubovoľnej dĺžky alebo
upravené prírodné nechty

vlastný pracovný materiál, prístroje, dezinfekčný materiál, lampu (každé pracovné miesto je
vybavené tromi elektrickými zásuvkami)


občiansky preukaz alebo pas

Každý účastník má právo na vlastný výber pracovnej metódy a môže si vybrať pracovné miesto.
Garantujeme korektný priebeh súťaže, každý účastník musí byť včas zaregistrovaný.
Súťažné témy:

Na Majstrovstvá Slovenskej republiky v nail arte nie je predpísaná žiadna konkrétna povinná téma.
Každý súťažiaci je povinný zvolenú vlastnú tému zdobenia nechtov nahlásiť pred začiatkom práce
porote.

Podmienky súťaže pre súťažiacich:
1. Súťažiaci si vezmú so sebou vlastnú lampu, nástroje a zdobiace pomôcky a materiál. Predovšetkým odlakovač, laky,
glitterlaky, kamienky, lesklé čiarky a prúžky, zdobiace guličky, jemné fólie i metallic, akrylátové farby, štetce, zdobiaci
prach, pierka atď.
2. Súťažiaci si na súťaž pripravia vlastný model. Model musí mať hotové vymodelované nechty alebo upravené prírodné
nechty. Dĺžka nechtu nie je rozhodujúca. Nechty oboch rúk môžu byť vopred nalakované.
3. Súťažiaci musia oznámiť názov zvolenej témy pred súťažou porote.
4. Účastníci môžu mať na svojom stolíku obrázok ako predlohu zdobenia.
5. Air brush je povolený.
6. Súťažiaci môže pri súťaži prejaviť svoju kreativitu súvisiacu so súťažou NAIL ART i s prihliadnutím k celkovému modelu.
7. Na priebeh súťaže bude dohliadať jedna osoba, ktorá bude zodpovedná za dodržiavanie konkrétnych pravidiel súťaže.
8. Všetky maľby a dekorácie musia byť vypracované počas súťaže, tzn., že celé zdobenie 2D alebo 3D musí byť zhotovené
počas priebehu súťaže a hneď aplikované.
9. Pred súťažou prevedie kontrolu nechtov modelu nezávislý člen poroty.
10. Po začatí súťaže kontroluje dozor pracovný materiál, s ktorým súťažiaci pracujú.
11. Na pracovnom stole nesmú byť produkty, ktoré nie sú potrebné ku zdobeniu (napr. mobilný telefón, jedlo).
12. Modelka ani súťažiaci nesmú opustiť priestor majstrovstiev bez dovolenia dozoru.
13. Modely nemôžu opustiť priestory majstrovstiev predtým, ako nechty zhodnotia všetci členovia poroty.
14. Súťažiaci musia po skončení práce svoje pracovné miesto upratať a opustiť priestor, kde sa konajú majstrovstvá.
15. V priestoroch majstrovstiev je prísny zákaz fajčenia.
16. Pracovný čas na obidve ruky je 120 minút.
17. Súťažiaci a ich modelky by mali vo vlastnom záujme dbať na to, aby v deň súťaže boli v dobrej zdravotnej kondícii,
vzhľadom na to, aký je na ne pri súťažiach kladený psychický tlak.
Dôležité upozornenie pre súťažiacich!
Nechty modeliek môžu mať upravenú dĺžku a tvar voľného okraja nechtov. Povrch nechtov oboch rúk môže byť
dopredu lakovaný, zdobenie však nesmie byť vopred začaté. Pred súťažou nechty modeliek skontroluje nezávislý
člen poroty. Ak niekto nedodrží súťažné podmienky, bude diskvalifikovaný!

Majstrovstvá Slovenskej republiky

KRITÉRIÁ HODNOTENIA
Max.
počet
bodov

a Medzinárodné majstrovstvá v nail arte 2013

KRITÉRIÁ HODNOTENIA

10

1. Kvalita štýlu

Posudzuje sa, individuálny štýl zdobenia a jeho zrealizovanie, kvalita znázornenia.
Je to vlastný štýl, alebo je kopírovaný?

10

2. Kompozícia zdobenia

Hodnotia sa kontinuita a harmónia zdobenia, kvalita spracovania. Nepôsobí
zdobenie príliš pokojne alebo nudne?

10

3. Farebnosť / Farebné
zloženie

Hodnotí sa použitie farieb, či boli farby správne zvolené. Nie sú niektoré farby horšie
spracované? Pôsobia farby rovno alebo bola vypracovaná dimenzia? Pôsobia farby
a súlad farieb rovnomerne? Použili sa na pozadie viaceré farby? Použilo sa dosť
kontrastov, aby bolo zdobenie ľahko viditeľné? Použila sa teória o farbách, kontrast
a zložené farby?

10

4. Zloženie farieb

Použila sa teória o farbách - kontrast a zložené farby?

10

5. Know - How

Hodnotia sa technické vedomosti, ktoré boli použité pri zdobení, poznatky o farbách
a vedomosti o kompozícii.

10

6. Realizácia témy

Hodnotí sa nápaditosť a jasnosť pri spracovaní témy. Rozpráva téma nejaký príbeh?
Je príbeh jasný alebo si vyžaduje vysvetlenie? Je spracovaná rovnaká téma na
všetkých nechtoch? Obsahuje téma vlastný nápad?

10

7. Kreativita a originalita

Hodnotí sa kreatívnosť nápadu, originalita kompozície, progresívnosť nápadu a jeho
pokrokovosť vo vzťahu k znázorneniu.

8. Stupeň náročnosti

Hodnotí sa náročnosť spracovania zdobenia.

9. Kvalita / Čistota

Hodnotí sa opracovanie nechtov, spracovanie základu (farba a lak na nechty) na
okrajoch nechta, čistota znázornenia na okrajoch, veľkosť detailov, exaktnosť
predlohy. Boli nechty dobre nalakované, aby sa dosiahol cieľ?

10

Hodnotí sa prvý dojem.
10. Celkový dojem /
10
Maximálny dosiahnutý počet bodov

100 bodov

