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”.

