
 

FOTO KONKURSAS „METŲ ANTAKIŲ 

MEISTRAS 2022” 

 

REGISTRACIJOS ANKETA 
 

 

Dalyvio vardas:  

…………………………………………………………………………………………………………………. 

Miestas, adresas: 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

Salonas: 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

Telefonas: 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

El.paštas: 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

Soc. tinklai, Facebook, Instagram: 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Kategorija 
„Kirpėjų ir grožio specialistų 

asociacijos“ nariams 
Ne asociacijos nariams 

□ Natūralių antakių  formavimas  ir 

dažymas 

○JUNIOR 

○MASTER 

○EXPERT 

40 € 50 € 

□ Natūralių antakių dažymas ir 

laminavimas 

○JUNIOR 

○MASTER 

○EXPERT 

40 € 50 € 

Mokama suma:                                                                    

*DĖMESIO! Būtina pažymėti savo kategoriją. Kaina dalyvaujantiems dvejose rungtyse:  

KIGSA nariams - 70 €, ne asociacijos nariams - 80 €. 

 

Data        .................                                                    Dalyvio parašas............................... 

 

Galutinis registracijos terminas yra 2022 m. vasario1 d. 

Registracijos forma turi būti pilnai užpildyta ir kartu su konkursine nuotrauka išsiųsta el. paštu: info@kigsa.lt 

Registracijos mokestis mokamas į „Kirpėjų ir grožio specialistų asociacijos“ 

 a/s LT86 7300 0101 1566 7128, AB Swedbank,           

prie mokėjimo paskirties nurodant dalyvio vardą ir pavardę bei antakių  formavimo , dažymo, laminavimo foto 

konkurso kategorijas, kuriose dalyvausite. 

Registracija patvirtinama tik gavus pilną registracijos įmoką. Su jumis bus susisiekta asmeniškai.  

Daugiau informacijos tel.: 8 687 29 463 

mailto:info@kigsa.lt


 

 

  

 

FOTO KONKURSAS „METŲ ANTAKIŲ 

MEISTRAS 2022” 
 

 

FOTO KONKURSO SĄLYGOS: 
 

 Konkurso dalyviai su pasirinkta antakių formavimo kategorija privalo pateikti 2 darbo 

nuotraukas:  

1.Pilną veido nuotrauką prieš antakių formavimą, dažymą, laminavimą, pasirinktinai pagal 

rungtį, kurioje matosi abeji antakiai (modelis žiūri į kamerą). 

 2. Pilną veido nuotrauką po antakių formavimo, dažymo, laminavimo, pasirinktinai pagal 

rungtį  (modelis žiūri į kamerą). 

Foto nuotraukas reikia atsiųsti el. paštu info@kigsa.lt iki 2022 m. vasario1 d. Kartu su 

užpildyta dalyvio forma. Registracija bus patvirtinama tik gavus dalyvio mokestį. 

 Kiekvienas meistras gali siųsti tik po vieną nuotrauką kiekvienoje kategorijoje prieš ir po, 

tačiau gali dalyvauti daugiau nei vienoje kategorijoje. Registracijos mokestis mokamas už 

kiekvieną nominaciją atskirai.   

 Foto montažai (koliažai), padaryti iš 2 ar daugiau nuotraukų yra negalimi! 

 Konkurse dalyvaujančios nuotraukos turi būti naujos, specialiai fotografuotos  šiam 

konkursui, t.y. nuotraukos negali būti publikuotos viešumoje prieš prasidedant 

konkursui bei viso konkurso metu, iki  to laiko,kol bus oficialiai paskelbti konkurso 

nugalėtojai  

 Jeigu bus pažeista ši konkurso sąlyga - dalyvio registracija bus anuliuojama ir dalyvio 

mokestis negrąžinamas! 

 Reikalavimai nuotraukai: nuotrauka turi būti skaitmeninio formato, kokybiška, geros 

rezoliucijos, t.y. ne mažesnės raiškos nei 3456x2345 pikselių ir ne mažesnės, nei 300 dpi 

rezoliucijos. Nuotraukos dydis turėtų būti ne mažesnis nei 3 Mb. Nuotrauka gali būti 

pakoreguota photoshop ar kita nuotraukų redagavimo programa,jeigu modelio veidas turi 

pabėrimų, paraudimų, tačiau antakių formavimas, dažymas, laminavimas nuotraukoje negali 

būti keičiamas, koreguojamas ar nupiešiamas. Rekomenduojamas nuotraukos fonas baltas arba 

juodas. 

 Konkurso orgnizatoriai pasilieka teisę nuotraukas publikuoti viešoje erdvėje savo nuožiūra, 

nederinant su konkurso dalyviais  bei modeliais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FOTO KONKURSO KATEGORIJOS, KURIOSE GALI VARŽYTIS: 

 

 JUNIOR - Iki 2 metų. 

 MASTER - Nuo 2 iki 4 metų dirbantis meistras. 

 VIP (EXPERT) - Virš 4 metų dirbantis meistras, treneris su bet kokiu stažu, teisėjas, prizinių 

vietų laimėtojas profesionalų kategorijoje. 

 

FOTO KONKURSO REIKALAVIMAI: 

 

NATŪRALIŲ ANTAKIŲ FORMAVIMO IR DAŽYMO RUNGTIS  

 

1. Leidžiama naudoti veido pagrindą, lengvą kontūravimą ar veido skaistinimą, juodą tušą, 

natūralaus atspalvio lūpų pieštuką ir bespalvis lūpų blizgį. 

2. Modelio plaukai surišti į kuodelį, rekomenduojama modelio apranga  - balti marškinėliai.    

3. Ryškūs aksesuarai yra draudžiami. 

4. Klasikinis formavimo metodas: turi būti naudojami tik pincetai. 

5. Antakiai turi būti dažomi tik antakių atspalviu. Leidžiami natūralūs atspalviai. Formavimo ir 

tonavimo metu leidžiama naudoti antakių pieštukus, tačiau baigiamasis darbas turi būti 

pateikiamas be jokios antakių spalvos, kosmetikos, išskyrus skaidrų antakių gelį ar skaidrų 

antakių vašką. Leidžiama naudoti pagrindą ar korektorių, kad padengtų odos paraudimus. 

6. Draudžiama naudoti antakių atstatymo ar priauginimo produktus. 

7. Kriterijų vertinimas: 

a) Bendras modelio vaizdas „prieš“ ir „po“ VEIDO NUOTRAUKA.  

b) Antakių formos simetrija ir harmonija atsižvelgiant į modelio veido formą. 

c) Spalvų pasirinkimas ir harmoninga antakių spalva. 

d) Antakių plaukelių, esančių už formos pašalinimas. 

 

ANTAKIŲ LAMINAVIMO IR DAŽYMO RUNGTIS 

1. Leidžiama naudoti veido pagrindą, lengvą kontūravimą ar veido skaistinimą, juodą tušą, 

natūralaus atspalvio lūpų pieštuką ir bespalvį lūpų blizgį.  

2. Modelio plaukai surišti į kuodelį,rekomenduojama  modelio apranga – balti marškinėliai 

3. Ryškūs aksesuarai yra draudžiami. 

4. Gali būti naudojami visi koregavimo metodai (pincetas, vaškas, siūlas). 

5. Antakiai turi būti dažomi tik antakių atspalviu. Leidžiami natūralūs atspalviai. Formavimo ir 

tonavimo metu leidžiama naudoti antakių pieštukus, tačiau baigiamasis darbas turi būti 

pateikiamas be jokios antakių spalvos, kosmetikos, išskyrus skaidrų antakių gelį ar skaidrų 

antakių vašką. Leidžiama naudoti pagrindą ar korektorių, kad padengtų odos paraudimus. 

6. Turi būti atliktas antakių laminavimas bei dažymas, vertinamas plaukelių išdėstymo lankas, 

simetrija, plauko tiesumas, priemonių išvalymas. 



7. Griežtai draudžiama dirbti su antakių chna dažais. Privaloma dažyti cheminiais 

kreminiais arba geliniai antakių dažais. 

8. Kriterijų vertinimas: 

a) Bendras modelio vaizdas „prieš“ ir „po“.  

b) Antakių formos simetrija ir harmonija atsižvelgiant į modelio veido formą. 

c) Spalvų pasirinkimas ir harmoninga antakių spalva. 

d) Antakių plaukelių, esančių už formos pašalinimas. 

 

VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAI: 

 Vertinimo komisija bus sudaryta  iš užsienio profesionalių meistrų, turinčių  pripažinimą bei 

kompetencijas.  

 Vertinimo komisijos sudėtyje dalyvaus fotografas profesionalas, kuris įvertins jūsų fotografijų  

retušavimo, foto šopo programėlių panaudojimą pagal konkurso  reglamentą.   

 Susumavus komisijos balsus, iš kiekvienos konkurso kategorijos bus apdovanoti 1-3  vietų 

laimėtojai   medaliais, diplomais bei  dovanėlėmis. Visi konkurso dalyviai gaus dalyvio 

diplomus.  

 Iš visų kategorijų laimėtojų bus išrinktas ir apdovanotas vienas meistras, kuris sumiškai bus 

surinkęs daugiausiai komisijos balų, nepriklausomai iš kokios jis kategorijos. Šis vienintelis, 

daugiausia balų surinkęs meistras ir bus nominuotas titulu „Metų antakių meistras 2022”. 

 


