
FOTO KONKURSAS
“KREATYVUS ĮVAIZDIS”

PRIAUGINAMŲ, PRIDĖTINIŲ PLAUKŲ PAGALBA

REGISTRACIJOS FORMA
Dalyvio vardas ir pavardė: …………………………………………………………………………………………

Kokia yra Jūsų darbo patirtis: ……………………………………………………………………………………..

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

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

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

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

Soc. tinklai ( facebook,instagram ) ……………………………………………………………………………….

Iš kur sužinojote apie šį konkursą? ……………………………………………………………………………….

Kategorija „Kirpėjų ir grožio specialistų 
asociacijos“ nariams

Ne asociacijos nariams

 “KREATYVUS ĮVAIZDIS” 
priauginamų, pridėtinių 
plaukų pagalba

40 € 50 €

*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
……………………………..



FOTO KONKURSO “KREATYVUS ĮVAIZDIS
PRIAUGINAMŲ, PRIDĖTINIŲ PLAUKŲ PAGALBA”

NUOSTATAI

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1  Konkurso „Kreatyvus įvaizdis priauginamų, pridėtinių plaukų pagalba“ (toliau – 
Konkursas) nuostatai apibrėžia visus su konkursu susijusius veiksnius: foto konkurso
tikslą, uždavinius, tvarką ir eigą, darbų vertinimą, apdovanojimą, viešinimą. 

2. KONKURSO REGISTRACIJOS SĄLYGOS IR VYKDYMO TVARKA

2.1 Konkurso vykdymo laikotarpis, nuo 2022 m. gruodžio 1d. iki 2023 m. vasario 1d. 
2.2 Vertinimui vienas dalyvis gali  pateikti tik vieną darbą, tačiau su skirtingais 
darbais gali dalyvauti visose pageidaujamose kategorijose. Mokestis yra 
mokamas už kiekvieną dalyvavimą skirtingoje kategorijoje.  
2.3 Norintys dalyvauti konkurse iki 2023 m. vasario 1d. elektroninio pašto adresu - 
info@kigsa.lt turite atsiųsti: 
a) Užpildytą registracijos formą
b) Užpildytą darbo atlikimo formą 
c) 3-is konkursinio darbo nuotraukas
d) Apmokėjimo patvirtinkimą už dalyvavimą foto konkurse
2.4 Dalyvio formas būtina pateikti užpildytas kompiuteriu - lietuviškomis didžiosiomis 
raidėmis, kad išvengti klaidų išrašant dalyvio diplomus. 
2.5 Registracija bus patvirtinama tik tuomet, jeigu bus įvykdytos visos 
sąlygos. 
2.6 Po registracijos gausite patvirtinimą, kad darbas atitinka visus reikalavimus ir 
dalyvaus konkurse. 

3. KONKURSO UŽDUOTIS

3.1 Įvaizdį kurti gali tiek vienas dalyvis, tiek komanda (stilistai, vizažistai, dizaineriai, 
fotografai ir kt.) 
3.2 Pagrindinė šio konkurso idėja - kūrybinės idėjos įgyvendinimas ir laisva forma 
fantazijai, palaikant vientisumą ir estetiką idėjos įgyvendinime.
3.3 Įvaizdžio kūrimui leidžiama naudoti priaugintus, pridėtinius plaukus, perukus, 
sistemas iš natūralių plaukų ir sintetinių pluoštų.
3.4 Leidžiama naudoti bet kokio stiliaus papuošalus ir dekoracijas.
3.5 Įvaidžio kūrimui nėra jokių apribojimų dėl spalvos, formos, ilgio, tekstūros, 
faktūros.
3.6 Leidžiama naudoti visus įrankius ir formavimo priemones. 
3.7 Leidžiamas bet koks stilius, ramus, chaotiškas, klasikinis, asimetriškas - pilna 
laisvė kūrybai.



4. REIKALAVIMAI NUOTRAUKOMS 

4.1 Vertinimui yra siunčiamos trys atlikto darbo nuotraukos.  
4.2 Konkurse dalyvaujantys darbai negali būti rodomi viešoje erdvėje viso konkurso 
metu, iki konkurso rezultatų paskelbimo datos. Jeigu bus pažeista ši konkurso sąlyga
- registracija bus anuliuojama ir dalyvio mokestis negrąžinamas!
4.3 Nuotrauku montažai (koliažai), padaryti iš 2 ar daugiau nuotraukų yra 
draudžiami!
4.4 Nuotraukos turi būti skaitmeninio formato, kokybiškos, 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. 
4.5 Nuotraukose, video ir bendrame fone negalima vaizduoti logotipų, draudžiama 
reklama. 

5. VERTINIMO KRITERIJAI 

5.1 Konkurso dalyvius vertins organizatorių sudaryta komisija. 
5.2 Vadovaujantis konkurso vertinimo kriterijais, darbai bus vertinami komisijos, gauti
balai sumuojami organizatoriaus.
5.3 1-3 vietas pasidalins daugiausiai balų surinkę darbų autoriai.

a) pasirinktos temos atitikmuo 1-5 balai

b) Idėja 1-5 balai

c) Kompozicijos sudėtingumas 1-5 balai

d) Įvaizdžio užbaigimas 1-5 balai

e) Atsiųsta video medžiaga ( iki 60sek) 3 balai

f) Baudos taškai už pažeidimus 3 balai

Rezultatai: Min. įvertinimas -  1 balas ; Max įvertinimas - 23 balai

6. APDOVANOJIMAI

 6.1 Susumavus komisijos balus, medaliais, diplomais bei remėjų dovanomis bus apdovanoti 
1-3 vietų laimėtojai. Visi konkurso dalyviai gaus dalyvio diplomus. 
6.2 Pirmos vietos laimėtojas bus nominuotas “Metų kreatyvinio įvaizdžio meistras 2023”
6.4 Sukurti įvaizdį padėjusi komanda bus apdovanota ……..   įsteigtais prizais.
6.5 Konkursą laimėję dalyviai bus apdovanojami 2023 m. vasario 26d  Kauno “Žalgirio” 
arenoje.6.7 Su laimėjusiais dalyviais organizatoriai susisieks asmeniškai.

7. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

7.1  Konkurso organizatoriai turi teisę konkursui pateiktas nuotraukas publikuoti ir tiražuoti 
savo nuožiūra internetinėje erdvėje. 
7.2 Organizatorius pasilieka teisę keisti konkurso taisykles. Apie šiuos pakeitimus Konkurso 
organizatorius nedelsdamas paskelbia www.kigsa.lt tinklapyje. 
7.3 Papildoma informacija dėl konkurso bus skelbiama internetiniame www.kigsa.lt 
tinklapyje ir/arba Facebook @KIGSA puslapyje. 



DARBO ATLIKIMO FORMA

Vardas Pavardė

El.paštas  

Tel nr 

Facebook / Instagram  asmeninis 

Facebook / Instagram darbo 

Kokia yra Jūsų darbo patirtis?

Dalyvių skaičius ruošiant darbą

Prisidėjusių prie kūrybos dalyvių 
facebook/instagram paskyros:

Įvaizdžio tema?

Naudojote priauginamus ar 
prisegamus plaukus?

Aprašykite atliktą darbą ir naudotus 
pagalbinius įrankius įvaizdžio 
įgyvendinimui.

Darbo pridavimo data:


