ATVIRAS LIETUVOS ČEMPIONATAS
,,KAUNAS BEAUTY 2022,,
2022 m. Kovo 4 d.

Galutinis registracijos terminas yra 2022 m. vasario 15 d.
Registracijos forma turi būti užpildyta, pasirašyta ir išsiųsta adresu: Ariogalos g. 40 – 3, LT –
48337 Kaunas arba skanuota el. paštu info@kigsa.lt.
Daugiau informacijos telefonu – 8 687 29463.
Registracijos mokestis mokamas į „Kirpėjų ir grožio specialistų asociacijos“ a/s LT86 7300
0101 1566 7128, AB Swedbank.
Anketą prašome pildyti kompiuteriu arba pildant ranka rašyti aiškiai, spausdintinėmis
lietuviškomis raidėmis, nurodyti pilnus vardus ir pavardes!

Dalyvio vardas, pavardė ......................................................... ..........................................................
Adresas/miestas …………………………………………………………………………………………………
Grožio salonas……………………………………………………………………………………………………..
Telefonas, el.paštas………………………………………………………………………………………………
Trenerio vardas , pavardė .... ……………………………………………………………………………….
Modelio vardas, pavardė……………………………………………………………………………………...

MANIKIŪRO SEKTORIAUS REGISTRACIJOS FORMA
(Dalyvių amžius neribojamas. Į kombinuotas rungtis galima registruotis ir atskirai)
„Kirpėjų ir grožio
specialistų asociacijos“
nariams / studentams

Ne asociacijos nariams

MANIKIŪRO IR PEDIKIŪRO RUNGTYS
□ Debiutas
□ Master
□ Manikiūro rungtis
□ VIP (veteranas)
□ Vyriško manikiūro rungtis

□ Modelis

65 eur

80 eur

□ Modelis

65 eur

80 eur

□ Manikiūro su dizainu rungtis ,,GRAFIKA,,

□ Modelis

65 eur

80 eur

□ Manikiūro rungtis – POSTERIS
,,KREATYVINIS NAGAS,,
□ Pedikiūro rungtis

□ Modelis

65 eur

80 eur

□ Modelis

65 eur

80 eur

□ Debiutas
□ Akrilo dailė dėžutėse □ Master
□ VIP (veteranas)

□ Dėžutė

65 eur

80 eur

□ Gelio dailė dėžutėse
□ Vieno tipso
portreto rungtis
(Geliu)

□ Vieno tipso
portreto rungtis
(Akrilu)

□ Debiutas
□ Master
□ VIP (veteranas)
□ Debiutas
□ Master
□ VIP (veteranas)
□ Debiutas
□ Master
□ VIP (veteranas)

□ Dėžutė
□ Dėžutė
□ Dėžutė

65 eur

80 eur

65 eur

80 eur

65 eur

80 eur

Mokama suma išviso (euR):

*Dalyvaujant dvejose manikiūro rungtyse kaina KIGSA nariams / STUDENTAMS - 65 eur, trijose - 80
eur. Ne KIGSA nariams – dviejose rungtyse –85 eur, trijose rungtyse - 115 eur.

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

