
 

 

2021. MFKKKE ONLINE MAGYAR BAJNOKSÁG – FOTÓPÁLYÁZAT 

Általános szabályzat 

 

1.) A versenyzőknek regisztrálniuk kell a weboldalon, az Online Magyar Bajnokságnál található  

jelentkezési lap kitöltésével. 

2.) A nevezési díj befizetése és a Lemondó Nyilatkozat elküldése kötelező a versenyen való részvételhez! 

3.) A Fodrász és Kozmetikus versenyszámoknál NEM kizáró ok, amennyiben a versenyző más alkalomra 

készített fényképpel nevez. Kivéve, a 2020-as Magyar Bajnokságra beküldött fotók, azokkal a 2021-es 

Magyar Bajnokságon nem lehet részt venni.  

4.) A Körmös versenyszámoknál tilos olyan munkával nevezni, amellyel korábban már részt vett versenyen, 

vagy publikálva lett. 

5.) Nevezési határidő: 2021. Augusztus 10. – 2021. November 30. 

6.) Nevezési díj összege: 4.000 Ft / fő / versenyszám 

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.  

9.) Körömdíszítés esetén csak élő modellen. 

10.) A Fodrász és Kozmetikus tanuló versenyzőknek igazolniuk kell tanulói státuszukat, a 

diákigazolványuk képének feltöltésével! A 2021-ben végzett tanulók is indulhatnak a tanuló 

kategóriákban! 

11.) A Női és a Férfi szakágban 3-3 fotót kell feltölteni (egyet szemből, egyet oldalról és egyet hátulról).  

12.) A Kozmetika szakágban, versenyszámonként 2-2 fotót kell elküldeni. 

2 db fotót kell feltölteni (egyet szemből nyitott szemmel és egyet csukott szemmel). Testfestésnél szintén 2 db 

fotót, egyet elölről és egyet hátulról kell készíteni. 

13.) A Körmös szakágban versenyszámonként 2 fotót kell elküldeni.  

14.) A nevezés az egyesület által küldött visszaigazoló email megkapásával és a nevezési díj befizetésével 

válik érvényessé. 

15.) 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. decemberében. 

16.) Díjazás: Az első 3 helyezett érem képpel és beküldött verseny fotóval ellátott oklevelet nyer, illetve értékes 

tárgynyereményben részesül. 4 - 6. hely, névvel és helyezéssel ellátott oklevelet nyer. 6. helyezettől 

résztvevői oklevelet nyer. 

 

--A változás jogát fenntartjuk-- 

       MFKKKE 


