PILNO ĮVAIZDŽIO KŪRIMO KONKURSAS ,,KARALIENĖ“
2022 m. balandžio 9 d.Vilnius, „Litexpo“
Galutinis registracijos terminas yra 2022 m. balandžio 1 d.
Registracijos forma turi būti užpildyta ir išsiųsta el. paštu info@kigsa.lt
Daugiau informacijos telefonu – 8 687 29463 Jolanta.
Registracijos mokestis mokamas į „Kirpėjų ir grožio specialistų asociacijos“ a/s LT86 7300 0101 1566 7128, AB Swedbank

REGISTRACIJOS FORMA
Dalyvio, ar komandos pavadinimas:……………………………………………………………………..………………….……
Adresas / miestas: ………………………………………………………………………………………………………………
Telefonas: ………………………………………………………………………………………………………………………..
El.paštas: …………………………………………………………………………………………………………………………

KOMANDOS SUDĖTIS:
VARDAS, PAVARDĖ / PROFESIJA
1.
2.

Dalyvių komandos ar vieno dalyvio mokestis Kigsa nariams 80 €, ne nariams 100 €.

DALYVAVIMO SĄLYGOS:
Darbo užduotis:
Dalyvių komandai ar vienam dalyviui – vizažistui, kirpėjui, – konkurso metu reikės sukurti
originalų pilną madingą įvaizdį savosios ,,Karalienės,, versijos. Konkursantai turi į konkurso
aikštelę atsinešti savosios kuriamos ,, Karalienės,, fotografiją.
Pilnas įvaizdis:
 Makiažas;
 Šukuosena;
 Iš anksto sukurta dizainerio suknelė ar kitas skirtas apdaras (į konkurso aikštelę ateiti jau
apsirengus konkursinį drabužį, vietoje galima pridėti tik drabužio aksesuarus ar kitas
detales).
Darbo laikas:
Darbui skiriama 2 val.
1 val. skiriama vizažistams atlikti makiažui;
1 val. skiriamos kirpėjams atlikti šukuosenai;
5 min. skiriama paskutiniems įvaizdžio pataisymams.
Komisija ir vertinimas:
Konkursantų darbus vertins kompetentinga ir objektyvi komisija, sudaryta iš geriausių savo srities
profesionalų. Vertinamas sukurtas pilnas madingas įvaizdis (atlikimo technika, kompozicija,
kreatyvumas, temos atitikimas, stilistika).Konkursantai turi į konkurso aikštelę atsinešti savosios
kuriamos ,, Karalienės“ fotografiją.

KONKURSO REIKALAVIMAI:

Šukuosena
Ateinant į konkurso salę modelių plaukai gali būt susukti ant suktukų. Konkursantas kuria netradicinę ilgų plaukų
šukuoseną, įsivaizduodamas bendrą savo atsineštos fotografijos ,,Karalienės,,vaizdą. Konkurso metu, dalyviai gali
naudoti įvairius priedus , pastižo gaminius , pridėtinius plaukus , tačiau ne daugiau nei 30 procentų visos šukuosenos
apimties. Orientuotis į bendrą visumą, šukuosena turi atitikti tą pasirinktą idėją , kuri yra jūsų atsineštoje fotografijoje.

1. Plaukų ilgis

Plaukai turi būti iki pečių arba ilgesni. Plaukai gali būti ne vienodo ilgio. Minimalus
plaukų ilgis turi būti 10 cm, išskyrus kirpčius.

2. Spalva

Galima naudoti iki 3 harmoningai susijusių spalvų, įskaitant ir bazines spalvas.
Mėlyna ir žalia spalva uždrausta. Leidžiama naudoti visas spalvas. Draudžiama
naudoti purškiamus spalvotus lakus.

3. Produktai

Leidžiama naudotis visais kosmetikos produktais.

4. Darbo įrankiai

Leidžiama naudotis visais darbo įrankiais.

5. Pagalbinės priemonės

Galima naudoti bet kokias pagalbines priemones šukuosenai prilaikyti (karkasai ir
pan.), bet tai turėtų neužimti daugiau nei 30 proc. visos šukuosenos kompozicijos.

6. Pridėtiniai plaukai

Leidžiama naudoti pridėtinius plaukus ar pastižus.

7.

Galima naudoti papuošimus, bet negali uždengti 15 proc. galvos ploto.

Papuošimai

Makiažas
Konkursantai makiažą kuria konkurso aikštelėje. Makiažas turėtų būti sukurtas pagal numatytą konkurso sumanytą
savosios ,,Karalienės,,versiją. . Šioje rungtyje svarbu pristatyti gražią, įdomią savosios karalienės versiją. Rungties
tikslas atskleisti sukurtos karalienės įvaizdį. Makiažas turi atitikti pasirinktą fotografijoje pasirinktą ,, Karalienės,, stilių .

1.

Priemonės

Leidžiama naudotis visomis makiažui sukurti skirtomis kosmetikos priemonėmis.

2.

Draudžiama

3.

Leidžiama naudoti priklijuojamus akmenėlius ar kitas papuošimo detales akių zonos srityje , bet ne
daugiau nei 15 proc.

4.

Leidžiama naudoti priklijuojamas blakstienas , ar jų kuokštelius, blizgesį , skaistalus, gali daryti mažus
grafinius piešinukus, linijytes, brūkšnelius, taškelius akių zonoje , bet ne daugiau nei
15 proc.

5.

Modelis

Modelis negali turėti priaugintų blakstienų ar permanentinio makiažo.

6.

Laikas

1 val..

Negalima naudoti aerografo (purškiamo makiažo), aqua makiažo.

RENGINIO INFORMACIJA:
Vieta: „Litexpo ,, parodų ir konferencijų centras , Vilnius , Laisvės pr. 5
Data: 2022 m. balandžio 9 d. (parodos „Pelenė 2022“ metu),šeštadienis, salė nr. 5.
Organizatorius: „Kirpėjų ir grožio specialistų asociacija“
Renginio partneris ir parodos organizatorius: „Litexpo ,, parodų ir konferencijų centras “
Dalyvio mokestis:
Dalyvio mokestį galima mokėti banko pavedimu į „Kirpėjų ir grožio specialistų asociacijos“ a/s
LT86 7300 0101 1566 7128, AB Swedbank.
Prie mokėjimo paskirties nurodant konkurso pavadinimą bei dalyvio ar komandos pavadinimą.
Bet kokie registracijos mokesčiai nebus priimami renginio vietoje.
Registracija: Tel. 8 687 29463 Jolanta / info@kigsa.lt

