BARZDOS IR ŪSŲ FORMAVIMO KONKURSAS
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
□ JUNIOR
(dirba iki 2 m.)
□ MASTER
(dirba virš 2m.)

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

„Kirpėjų ir grožio specialistų
asociacijos“ nariams
80 €

Ne asociacijos nariams

80 €

100 €

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. Meistrų pasiruošimas paskirtose darbo vietose.
4. Paskelbiama konkurso pradžia.
5. Meistrams, JUNIOR dirbantiems iki 2 m. darbų atlikimui skiriamos 45 min..
Meistrams , MASTER dirbantiems daugiau nei 2 m. skiriamos 0,30 min..
6. Paskelbiama konkurso pabaiga.
7. Dalyviai palieka konkurso aikštelę.
8. Komisija vertina konkursinius darbus.
BARZDOS IR ŪSŲ FORMAVIMO RUNGTIS
Šio konkurso dalyviai turi suformuoti vyrišką barzdą ir ūsus.
Modelis iš anksto turi būti apkirptas norimu stiliumi,tačiau jo barzda ir ūsai turi būti suformuoti konkurso
metu. Modelis gali būti įvairaus amžiaus, aprangos ir barzdos ir ūsų kuriamas stilius turėtų atitikti norimą
kuriamą įvaizdį.
MEISTRŲ KATEGORIJOS
Dalyviai bus skirstomi į dvi kategorijas , Junior darbo stažas iki 2 metų , Master darbo stažas virš 2 metų .
Plaukų spalva- plaukai gali būti natūralios spalvos ,tonuoti, dažyti sruogelėmis , gali būti garbanoti, modelis
gali būti ir su galvos aksesuaru – kepurėle, galvos juosta, gali būti ir plikas, jei bus kuriamas toks
stilius.
DRAUDŽIAMA naudoti spalvotus lakus , pieštukus .
Reikalavimai modelio barzdai ir ūsams .
Barzda- dalyvis turi formuoti barzdą FADE stiliumi. Barzdos ilgis bent 2 cm. Ūsų ilgis turi būti pasirinktas
pagal norimą stilių , bet ne trumpesni nei 2 cm.Ūsus formuoti pritaikant prie modelio barzdos ir veido .
LEIDŽIAMA ūsus užriesti į viršų, nuleisti žemyn.
DRAUDŽIAMA iš anksto paruošti barzdos kontūrą ją skutant retušuojant barzdą.Visą formavimą ,
kontūravimą , dizainą konkurso dalyvis kuria aikštelėje.Ūsų dizainas bus vertinamas už originalumą ,
stilistiką .
Leidžiama naudoti barzdos žymėjimui naudoti skustuvą ir kt.skutimo įrankius _
LEIDŽIAMA
Leidžiama naudotis bet kokiais įrankiais: žirklėmis, tiesiu skustuvu, plaukų džiovintu ir barzdos formavimo
šukomis
Barzdos ir ūsų formavimui leidžiama naudotis visais barzdos formavimui ir sutvirtinimui naudojamais
produktais .
DRAUDŽIAMA naudotis spalvotais lakais , milteliais , pieštukais .
APRANGA
Modelio drabužiai turi atitikti šiuolaikinę madą.
Žiuri vertinimo kriterijai
• Naudojamų darbui technikų , įrankių efektyvumas
• Barzdos ir ūsų dizaino sukurtas įvaizdis ir jų pritaikymas prie modelio veido;

.
Darbo laikas:
Meistrams, JUNIOR dirbantiems iki 2 m. darbų atlikimui skiriamos 45 min..
Meistrams , MASTER dirbantiems daugiau nei 2 m. skiriamos 0,30 min..
Darbo priemonės:

Kuriant įvaizdį galima naudoti įvairius Barzdos ir ūsų formavimui produktus ,kurie padėtų visais
suformuoti ir sutvirtinti barzdą ir ūsus .

Negalima naudotis:
naudotis spalvotais lakais , milteliais , pieštukais .

Komisija:
Konkursantų darbus vertins kompetentinga ir objektyvi komisija, sudaryta iš geriausių savo srities
profesionalų.
• Naudojamų darbui technikų , įrankių efektyvumas
• Barzdos ir ūsų dizaino sukurtas įvaizdis ir jų pritaikymas prie modelio veido;

Apdovanojimai:
Konkurso metu bus apdovanotos trys pirmosios vietos abiejose
JUNIOR ir MASTER
kategorijose
Dalyvio mokestis:
„Kirpėjų ir grožio specialistų asociacijos“ nariams – 80 €, ne asociacijos nariams – 100 €.
Dalyvio mokestį 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)
12.00 – 12.45 val. - Meistriškumo kovos vizažistams (dirbantiems iki 2 m. ir dirbantiems virš 2
m.)
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

