ART BATTLE KIRPĖJAMS IR VIZAŽISTAMS
2022 m. Lapkričio 12 d.

Galutinis registracijos terminas yra 2022 m. Spalio 30 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 vardas, pavardė:………………………………………………………………………………………………….……
Adresas / miestas: ………………………………………………………………………………………………………………
Darbo stažas:…………………………………………………………………………………………………………………….
Salonas:………. …………………………………………………………………………………………………………………
Telefonas: ………………………………………………………………………………………………………………………..
El.paštas: …………………………………………………………………………………………………………………………

Kategorija

Ne asociacijos nariams

□ Vizažistai (dirba iki 5 m.)

„Kirpėjų ir grožio specialistų
asociacijos“ nariams
80 €

□ Vizažistai (profesionalai)

80 €

100 €

□ Kirpėjai (dirba iki 5 m.)

80 €

100 €

□ Kirpėjai (profesionalai)

80 €

100 €

Data ..............................

100 €

Dalyvio parašas ...................................

DALYVAVIMO SĄLYGOS:
1. Atvykę į konkursą dalyviai turi užsiregistruoti.
2. Visi užregistruoti dalyviai atsitiktine tvarka bus sunumeruoti. Kiekvienam numeriui bus paskirta
darbo vieta konkurso aikštelėje.
3. Burtų keliu bus ištraukiamas modelis, kuriam bus kuriamas įvaizdis.
4. Meistrų pasiruošimas paskirtose darbo vietose.
5. Organizatorių skirtų medžiagų dalybos, iš kurių nors vieną detalę BŪTINA panaudoti sukurtoje
kompozicijoje.
6. Paskelbiama konkurso tema.
7. Paskelbiama konkurso pradžia.
8. Meistrams, dirbantiems iki 5 m. darbų atlikimui skiriamos 2 val.
Profesionalams, dirbantiems daugiau nei 5 m. – 1.5 val.
9. Paskelbiama konkurso pabaiga.
10. Dalyviai palieka konkurso aikštelę.

11. Komisija vertina konkursinius darbus.
Darbo užduotis:
Sukurti bendrą kompoziciją: veidas, galvos apdangalas ir (ar) šukuosena, makiažas atitinkantis
duotą temą:
Kirpėjai gali atsivesti vizažo meistrus, kurie jiems padės sukurti makiažą arba gali patys sukurti
makiažą savo šukuosenai.
Vizažo specialistai patys kuria galvos apdangalą, papuošalą, šukuoseną ar pan. savo sukurtam
makiažui.
Darbo laikas:
Meistrams, dirbantiems iki 5 m. darbų atlikimui bus skiriamos 2 val.
Profesionalams, dirbantiems daugiau nei 5 m. – 1.5 val.
Darbo priemonės:
Kuriant įvaizdį galima naudoti įvairius aksesuarus, pridėtinius plaukus ar spalvotas plaukų sruogas,
pastižus, įvairias kosmetikos priemones, akvarelę, klijų pistoletą, klijuoti įvairius akmenėlius ir
detales bei kitus įvairius darbui reikalingus įrankius. Sukurtoje kompozicijoje BŪTINA panaudoti
bent vieną detalę, kuri bus duota organizatorių.
Negalima naudoti:
Purškiamo makiažo (aerografo).
Vertinimas:
Sukurti darbai bus vertinami nuo modelio pečių linijos – t. y. sukuriamas bendras veido ir galvos
įvaizdis, drabužiai nebus vertinami.
Komisija:
Konkursantų darbus vertins kompetentinga ir objektyvi komisija, sudaryta iš geriausių savo srities
profesionalų.
Apdovanojimai:
Konkurso metu bus apdovanotos trys pirmosios vietos taip pat daugiausia žiūrovų simpatijų surinkę
meistrai!
Dalyvio mokestis:
„Kirpėjų ir grožio specialistų asociacijos“ nariams – 80 €, ne asociacijos nariams – 100 €.
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 dalyvio vardą ir pavardę, konkurso kategoriją.
Bet kokie registracijos mokesčiai nebus priimami renginio vietoje.
Konkursantai užsiregistravę po oficialios galutinės registracijos datos turi sumokėti papildomą 25%
mokestį.

RENGINIO INFORMACIJA:
Vieta: „ŽALGIRIO ARENA“ Kaunas, Karaliaus Mindaugo pr. 50
Data: 2022 m. Lapkričio 12 d. (parodos „Moters pasaulis 2022“ metu)
10.30– 12.30 val. - Meistriškumo kovos vizažistams (dirbantiems iki 5 m. ir profesionalams) bei
Meistriškumo kovos kirpėjams (dirbantiems iki 5 m. ir profesionalams).

Organizatorius: „Kirpėjų ir grožio specialistų asociacija“
Renginio partneris ir parodos organizatorius: UAB „Ekspozicijų centras“
Dalyvio mokestis: KIGSA nariams – 80 €; Kitiems – 100 €.
Registracija: Tel. 8 687 29463 Jolanta / info@kigsa.lt

