
FOTO KONKURSAS „METŲ VIZAŽISTAS 2023”
2023 m. Vasario 26 d. Kauno „Žalgirio“ Arena

Galutinis registracijos terminas yra 2023 m. Vasario 1 d.
Registracijos forma turi būti pilnai užpildyta ir kartu su konkursine nuotrauka išsiųsta el. paštu: info  @kigsa.lt  

Registracijos mokestis mokamas į „Kirpėjų ir grožio specialistų asociacijos“ a/s LT86 7300 0101 1566 7128, AB Swedbank,
prie mokėjimo paskirties nurodant dalyvio vardą ir pavardę bei vizažistų foto konkurso kategorijas, kuriose dalyvausite

Registracija patvirtinama tik gavus pilną registracijos įmoką. Su jumis bus susisiekta asmeniškai. 
Daugiau informacijos tel.: 8 687 29 463

REGISTRACIJOS ANKETA

Dalyvio vardas:  ………………………………………………………………………………………………………

Miestas, adresas: ……………………………………………………………………………………………………..

Salonas: ……………………………………………………………………………………………………………….

Telefonas: …………………………………………………………………………………………………………….

El.paštas: ……………………………………………………………………………………………………………..

Kategorija „Kirpėjų ir grožio specialistų
asociacijos“ nariams

Ne asociacijos nariams

□ Fashion Make-up 40 € 50 €

□ Creative Colourful Make-up 40 € 50 €

□ Creative Graphic Make-up 40 € 50 €

□ Avant-garde Make-up 40 € 50 €

□ Young Talent (>22 y) (Fashion Make-up) 40 € 50 €

□ Commercial Bridal Make-up 40 € 50 €

□ Creative Bridal Make-up 40 € 50 €

Mokama suma:                                                      

*DĖMESIO! Kaina dalyvaujantiems dvejose rungtyse: KIGSA nariams - 70 €, ne asociacijos nariams - 80 €.
Kaina dalyvaujantiems trijose ir daugiau rungčių: KIGSA nariams - 110 €, ne asociacijos nariams - 130 €.

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

mailto:info@kigsa.lt


FOTO KONKURSAS „METŲ VIZAŽISTAS 2023”
2023 m. Vasario 26 d. Kauno „Žalgirio“ Arena

FOTO KONKURSO SĄLYGOS:

FOTO KONKURSO SĄLYGOS:
 Konkurso dalyviai, modeliui sukūrę madingą makiažą atitinkama tema, šio darbo nuotrauką kartu su 

užpidyta registracijos forma turi atsiųsti el. paštu info@kigsa.lt iki 2023 m. Vasario 1 d. 
Registracija bus patvirtinama tik gavus dalyvio mokestį.

 Kiekvienas meistras gali siųsti tik vieną nuotrauką kiekvienoje kategorijoje, tačiau su skirtingias 
darbais gali dalyvauti daugiau nei vienoje kategorijoje. Registracijos mokestis mokamas už 
kiekvieną siunčiamą nuotrauką atskirai.  

 Foto montažai (koliažai), padaryti iš   2 ar daugiau nuotrauk  ų yra negalimi!  
 Konkurse dalyvaujančios nuotraukos turi būti naujos, specialiai fotografuojamos šiam 

konkursui, t.y. nuotraukos negali būti publikuotos viešumoje prieš prasidedant konkursui bei 
viso konkurso metu, iki kol bus oficialiai paskelbti konkurso nugalėtojai (t.y. 2023 02 .26 d.) 
Jeigu   bus pažeista ši konkurso sąlyga - dalyvio registracija bus anuliuojama ir dalyvio   
mokestis negrąžinamas  !  

 Reikalavimai nuotraukai: nuotrauka turi būti skaitmeninio formato, kokybiška, geros rezoliucijos,
t.y. ne mažesnės raiškos nei 3456x2345 pikselių ir ne mažesnės, nei 300 dpi rezoliucijos. Nuotraukos
dydis turėtų būti ne mažesnis nei 3 Mb. Nuotrauka gali būti koreguota photoshop ar kita nuotraukų
redagavimo programa, tačiau makiažas negali būti keičiamas, koreguojamas ar nupiešiamas.

FOTO KONKURSO KATEGORIJOS, KURIOSE GALIMA VARŽYTIS:

 FASHION  MAKE-UP –  turi  būti  sukurtas  madingas  makiažas  (high  fashion  makeup),  skirtas
pristatymams, podiumui, reklamai žurnale. Makiažas turi atitikti naujausias spalvų, formų ir mados
tendencijas, būti kreatyvus. Nuotraukoje turėtų matytis tik veidas, gali būti panaudotos rankos, tačiau
neturi  būti jokių papildomų vaizdų nuotraukos fone. Galima naudoti  visas reikalingas priemones
makiažui sukurti.

 CREATIVE COLOURFUL MAKE-UP – tai spalvingas kreatyvus makiažas. Galima naudoti visas
norimas ir reikalingas makiažui atlikti priemones ar pridėtines detales. Makiažas turi būti atliktas
naudojant ne mažiau negu 5 spalvas. Didžiausias komisijos dėmesys bus skiriamas inovatyvumui,
madingam spalvų panaudojimo sprendimui, kreatyvumui. Pageidautina portretinė nuotrauka.

 CREATIVE  GRAPHIC  MAKE-UP –  tai  kūrybinis  makiažas,  pritaikant  grafikos  elementus.
Makiažas turi būti atliktas tik juodai baltomis spalvomis. Galima naudoti visas reikalingas priemones
makiažui sukurti. Pageidautina portretinė nuotrauka.

 AVANT-GARDE MAKE-UP – turi būti sukurtas avantgardinis, modernus makiažas. Didžiausias
komisijos dėmesys bus skiriamas inovatyvumui ir  kreatyvumui. Galima naudoti  visas reikalingas
priemones makiažui sukurti. Pageidautina portretinė nuotrauka. 

 YOUNG TALENT (FASHION MAKE-UP) -  (dalyvis iki  22 m.) Turi  būti  sukurtas madingas
makiažas (high fashion makeup), skirtas pristatymams, podiumui, reklamai žurnale. Makiažas turi
atitikti naujausias spalvų, formų ir mados tendencijas, būti kreatyvus. Nuotraukoje turėtų matytis tik
veidas,  gali  būti  panaudotos  rankos,  tačiau neturi  būti  jokių papildomų vaizdų nuotraukos fone.
Galima naudoti visas reikalingas priemones makiažui sukurti.

 COMMERCIAL BRIDAL MAKE-UP  -   turi  būti  sukuriamas  klasikinis,  komercinis  nuotakos
makiažas,  kuriame  būtų  naudojamos  trapusavyje  harmoningai  derančios  spalvos.  Makiažas

http://www.kigsa.lt/files/registracijos_forma.doc


sukuriamas  tik  akies  zonoje.  Piešiniai,  papuošimai  ar  įvairios  pridėtinės  detalės  negalimos.
Pageidautina portretinė nuotrauka.

 CREATIVE BRIDAL MAKE-UP - turi būti sukuriamas kreatyvus, madingas nuotakos makiažas,
kuriame gali būti naudojami įvairūs spalvų deriniai. Makiaže galimi nedideli piešiniai, papuošimai ar
įvairios pridėtinės detalės (swarowski kristalai, perliukai ir kt.). Pageidautina portretinė nuotrauka.

Vertinimas ir apdovanojimai:
 Konkurso komisija bus sudaryta iš tarptautinį pripažinimią pelniusių profesionalių meistrų.
 Susumavus komisijos balsus, iš kiekvienos konkurso kategorijos bus išrinkta ir apdovanota po tris 

daugiausiai balsų surinkusių darbų autorius.
 Iš visų kategorijų laimėtojų bus išrinktas ir apdovanotas vienas meistras, kuris ir bus paskelbtas 

„Metų vizažo meistru 2023”.


