2020. MFKKKE ONLINE MAGYAR BAJNOKSÁG – FOTÓPÁLYÁZAT
Általános szabályok

1.) A versenyzőknek regisztrálniuk kell, a nevezési lap kitöltésével, melyet emailben kell elküldeniük az egyesület címére.
egyesületi email cím: mfkkeiroda@gmail.com

2.) Minden versenyzőnek be kell tartania az MFKKKE Online Magyar Bajnokság Versenykiírását.
3.) A nevezési díj befizetésével lehet részt venni a fotópályázaton.
4.) A Fodrász és Kozmetikus versenyszámoknál NEM kizáró ok, amennyiben a versenyző más alkalomra készített
fényképpel nevez a Magyar Bajnokságra. A Körmös versenyszámoknál tilos olyan munkával nevezni, amellyel korábban
már részt vett versenyen, vagy publikálva lett.

5.) Nevezési határidő: 2020. November 14. – 2021. Január 17.
6.) Nevezési díj összege: versenyszámonként 4.000 Ft
7.) A Fodrász és Smink fotók készítésénél a háttér csak fekete, vagy fehér lehet. A Körmös versenyszámoknál a háttér színe
bármilyen lehet.

8.) Minden Fodrász versenyszámot babafejen és élő modellen is el lehet készíteni. Körömdíszítés esetén csak élő modellen.
9.) A Fodrász és Kozmetikus tanuló versenyzőknek igazolniuk kell tanulói státuszukat, egy fényképes-igazolványról készített
másolattal.

10.) A Női és a Férfi szakágban 4-4 fotót kell elküldeni ((egyet szemből, egyet bal és jobb oldalról és egyet hátulról).
11.) A Kozmetika szakágban versenyszámonként 2-2 fotót kell elküldeni.
Esküvői sminknél, Stage Make-Up és a tanulóknál a Party Smink versenyszámban 2 db fotót, szemből egyet nyitott és
egyet csukott szemmel. Testfestésnél szintén 2 db fotót, egyet elölről és egyet hátulról.

12.) A Körmös szakágban versenyszámonként 1 fotót kell elküldeni.
13.) Beküldött fotó minősége: 300 dpi felbontású kép (Amennyiben az Ön eszköze nem alkalmas ennek a fotóméretnek az
elkészítésére, úgy a lehető legnagyobb felbontásban kell a képet elkészíteni és elküldeni).

14.) Az elkészült fotókat vagy egy saját Google Drive mappába kell feltölteni és megosztani velünk (mfkkeiroda@gmail.com),
vagy Wetransferre feltöltve kérjük elküldeni https://wetransfer.com/. Ha segítségre van szüksége, keresse fel
egyesületünket, az email címen.
•

Fotó elküldése: VERSENYZŐ NEVE + FOTÓPÁLYÁZAT 2020.

•

Fotók elnevezése: versenyszám pontos megnevezése!
(pl.: esküvői smink 1., esküvői smink 2. stb..)

15.) A nevezés az egyesület által küldött visszaigazoló email megkapásával válik véglegessé.
16.) A beküldési határidő lejárta után, a MFKKKE egyesület által felkért zsűritagok fogják elbírálni a beküldött műveket és
eredményt hirdetni online az MFKKKE facebook oldalán, 2021. Februárjában.

17.) Díjazás: Az első 3 helyezett érem és saját fényképpel ellátott oklevelet nyer.
--A változás jogát fenntartjuk-MFKKKE egyesület

