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2019.
VERSENYSZABÁLYZAT
~KÖRÖMVERSENY ~

Magyar Fodrász és Kozmetikus Közhasznú Egyesületi – MFKKE
KÖRMÖS Verseny
Nincs kategória meghatározás, bárki indulhat, csak szakképesítéssel rendelkezzen.
(A MFKKE tag a nevezési díjából 20% kedvezményt kap.)

-------------------------------------------------------------------------------------------------

ESKÜVŐI KÖRÖMDÍSZÍTÉS
Nevezési díj: 15000 Ft
Versenyidő : 80 perc
FELADAT:
A versenyző élő modellen – előre megépített műkörmön fog készíteni egy
esküvői díszítést. Az egyik kezet teljesen elkészítve hozza, a másik előre
megépített műkörömre az azonos díszítést a páston készíti el.
A megépített köröm minőségét előzsűrizés során értékelik, ami beleszámít az
értékelésbe.
Minden kiegészítő kellék használata tilos (testfestés, gyűrű, esküvői ruha, stb).

-------------------------------------------------------------------------------------------------

KREATÍV KÖRÖMDÍSZÍTÉS
Nevezési díj: 15000 Ft
Versenyidő: 80 perc
A versenyző élő modellen – előre megépített műkörmön fog készíteni egy
szabad kreativitású díszítést. Nincs téma meghatározás. Az egyik kezet teljesen
elkészítve hozza, a másikra az azonos díszítést a páston készíti el.
A megépített köröm minőségét az előzsűrizés során értékelik, ami beleszámít az
értékelésbe.
Minden kiegészítő kellék használata megengedett.
Szerzői jogvédelem betartása
A szerzői jogvédelem érdekében: a márkajelzéssel ellátott logók és karakterek
újbóli létrehozása tilos: ne használja a Disney karaktereket, a Warner Bros-ot, az
Universal-t vagy a zenei ikonok bármilyen formáját, ha még mindig szerzői jogi
védelem alatt állnak. Amennyiben megjelennek a tiltott elemek, ezeket a
szervezők kizárják a versenyből. Kérjük, csak a saját alkotásaikat, ötleteiket
használják fel a díszítő versenyek során.

TIP-BOX VERSENYSZÁMOK
Nevezési díj: 10.000 Ft/ tip-box
Jelige: Világ csodái
A saját ötletű, de jeligére készített munkákat előre kell elkészíteni és egy
átlátszó fedelű dobozban kell leadni. A dobozt a témához illő-, de a benne lévő
munkát el nem fedő díszítéssel láthatja el.
A munkát különbözö méretű, kocka tipekre kell elkészíteni.
TILOS olyan munkával nevezni, mely korábban már részt vett versenyen, vagy
publikálva lett. Kizárólag saját készítésű munkával lehet nevezni. Ennek be nem
tartása kizárást von maga után.
A kizáró /tiltó/ körülmények be nem tartása, versenyből való kizárást jelent. Erre
a verseny etikai szabálya szerint a háziasszony felszólítja a versenyzőt.
Szerzői jogvédelem betartása
A szerzői jogvédelem érdekében: a márkajelzéssel ellátott logók és karakterek
újbóli létrehozása tilos: ne használja a Disney karaktereket, a Warner Bros-ot, az
Universal-t vagy a zenei ikonok bármilyen formáját, ha még mindig szerzői jogi
védelem alatt állnak. Amennyiben megjelennek a tiltott elemek, ezeket a
regisztráció során a szervezők kizárják a versenyből. Kérjük, csak a saját
alkotásaikat, ötleteiket használják fel a díszítő versenyek során.
Azok a versenyzők, akik csak 3D Tipbox és/vagy Flat síkbeli Tipbox
versenyszámban indulnak, vasárnap reggel kell versenymunkájukat leadni.
Azok a versenyzők, akik más versenyszámokban is elindulnak, tipbox
munkájukat a verseny napján, (szombaton vagy vasárnap) reggel adják le.
A leadott munkákon a kiállítás során keletkezett esetleges sérülésekért
felelősséget nem vállalunk!

„3D TIPBOX VERSENY”
Jelige: Világ csodái

Kategória:
Kezdő
Haladó
Profi
NINCS KÜLÖN KATEGÓRIÁNKÉNT ÉRTÉKELVE
A munkákat a megadott témában 10 db egymás mellé rögzített, összeragasztott
díszítő tipre kell elkészíteni.
A tipbox készülhet natúr, átlátszó és fehér tipekből egyaránt.
Az elkészített munkát egy A5-ös méretű, matt, fekete lapra kell rögzíteni,
dobozban.
A díszítés a tip síkjából kiemelkedve, bármekkora magasságú lehet.
A munkafolyamatról 4 színes fotót tartalmazó “füzetecskét” kell csatolni. A
képek alatti leírásnak tartalmaznia kell a használt anyagokat (márka
megnevezése nélkül), technikákat és hogy mi inspirálta a versenymunka
elkészítésekor. Ennek hiánya, vagy nem megfelelő kivitelezése (kitépett füzetlap
stb.) pontlevonással jár.
Felhasznált anyagok:
A díszítés során törekedni kell az anyagok sokrétű felhasználása.
Kötelező a 3D-s elemek megjelenítése. Csak és kizárólag kézzel készített
motívumok, alakok megengedettek. Díszítő elemként csillámpor, transzferfólia,
strasszkő, szórógyöngy megengedett.
TILOS: csipke, háló, szalvéta, papír, matrica, nyomda, boltban kapható figurák
stb. használata.
A 3D-s elemek csak és kizárólag műköröm alapanyagból készülhetnek. Ennek
be nem tartása kizárást von maga után.

„FLAT (SÍKBELI) TIPBOX VERSENY”
Jelige: Világ csodái
Kategória:
Kezdő
Haladó
Profi
NINCS KÜLÖN KATEGÓRIÁNKÉNT ÉRTÉKELVE
A teljesen sík díszítést 10 db különböző hosszúságú díszítő tipre kell elkészíteni,
melyeket a legrövidebbtől növekvő sorrendben a leghosszabbig, majd vissza, a
kéz ujjainak mintájára kell kiválasztani és egymáshoz rögzíteni. A tipek közötti
mélyedést tilos bármilyen anyaggal feltölteni.
Az elkészített munkát egy A5-ös méretű, matt, fekete lapra kell rögzíteni,
lehetőleg dobozban.
A tipek felülete teljesen sima, mindenféle kiemelkedéstől mentes kell legyen.
A kész munkát a tökéletesség érdekében fényzselével kell lezárni!
A munkafolyamatról 4 színes fotót tartalmazó “füzetecskét” kell csatolni. A
képek alatti leírásnak tartalmaznia kell a használt anyagokat (márka
megnevezése nélkül), technikákat és hogy mi inspirálta a versenymunka
elkészítésekor. Ennek hiánya, vagy nem megfelelő kivitelezése (pl.: kitépett
füzetlap stb.) pontlevonással jár.
Felhasznált anyagok:
A díszítés során minimum 3 féle anyag használata kötelező (Pl.: színes zselé,
akril festék, gél lakk, stb.), de airbrush használata TILOS!
Csak és kizárólag kézzel festett motívumok, alakok megengedettek. Díszítő
elemként csillámpor, transzferfólia megengedett, de nem domborodhat ki.
TILOS csipke, háló, szalvéta, papír, matrica, nyomda stb. használata. Ennek be
nem tartása kizárást von maga után.

TILOS olyan munkával nevezni, mely korábban már részt vett versenyen, vagy
publikálva lett. Kizárólag saját készítésű munkával lehet nevezni. Ennek be nem
tartása kizárást von maga után.

