ХХVІI-МИ ИТАЛИАНСКИ ФЕСТИВАЛ НА
КРАСОТАТА 23-25 МАРТ 2018 Г.
УСЛОВИЯ
ЗА УЧАСТИЕ НА XХVII-ми НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ФРИЗЬОРИ,
КОЙТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В Международен панаир Пловдив – ПАЛАТА № 2
В конкурса могат да взимат участие майстори фризьори, ученици от професионалните гимназии и
центровете за професионално обучение.
Всички участници имат равни шансове на звание в своята селекция.
Националният конкурс има призвание да популяризира професията на фризьора, да определя новите
направления в модата, да показват новите техники на изпълнение и да повишава професионалния опит на
стилистите.

І. КАТЕГОРИЯ АБИТУРИЕНТСКА ПРИЧЕСКА
1. Задължителен елемент: ВЪЛНИ
2. Цвят: Изборът на цвят е свободен. Желателно е да са поне два цвята.
3. Моделите трябва да са с предварително сресани назад коси, предварително навити на ролkи
или маша.
4. Възможно е ползването на всякакъв вид инструменти.
5. Позволява се фиксирането на тупета, като броят им не може да бъде повече от 3 и в основата си
не трябва да бъдат повече от 2 см в диаметър.

6. Позволява се ползването на подплънка, не по-голяма от 10 см в диаметър.
7. Допускат се аксесоари, подчертаващи елементите на прическата.
8. Не се допускат предварително вързани или стабилизирани на сектори и зони коси.
ВЪЗМОЖНИ ГРЕШКИ:
1. Не изчистени елементи, непригладени коси, щръкнали върхове.
2. Без общ стил и визия.
ОЦЕНКА:
1. За цвят 0 – 10 точки
2. Прецизност 0 – 10 точки (в изработване на елементите)
3. Артистичност и творчество 0 – 10 точки ( за цялостната визия)
Общо 30 точки за 1-во място!
Времетраене 30 мин: Оценка: минимум 20 точки, максимум 30 точки.

ІІ. КАТЕГОРИЯ ПРИЧЕСКА „ФАНТАЗИЯ” – “КАЛИФОРНИЙСКИ ЗАЛЕЗ”
Участниците в тази номинация трябва да въплъщават образа и прогресивните тенденции на
съвременната мода, опирайки се на креативен подход. При това завършената прическа трябва да
отразява творческия потенциал на участника и да има завършено стилистическо решение. Прическата
„КАЛИФОРНИЙСКИ ЗАЛЕЗ”, трябва да се разпознава със своята специфика и романтика.
1.Моделите да са с предварително обработена коса/ подстригана и оцветена/. Допуска се
предварително да бъде разделена на зони и стабилизирана.
2.Допускат се всякакви цветове. Цветните спрейове са забранени.
3.Избор на техника и инструменти /сешоар, маша, преса и т.н./ е по усмотрение на
участниците.
4.Разрешено е използването на тупета, изкуствени кичури и декоративни аксесоари, които да
подчертават формата и индивидуалността на прическата.

5. ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ЕЛЕМЕНТ – БУКЛИ, ВЪЛНИ, ЗЛАТИСТО-МЕДНИ КИЧУРИ /може и
изкуствени/
Време: 30 минути

ОЦЕНКА:
1. За цвят 0 – 10 точки
2. Прецизност 0 – 10 точки (в изработване на елементите)
3. Аристичност и творчество 0 – 10 точки ( за цялостната визия)
Общо 30 точки за 1- во място!
Времетраене 30 мин: Оценка: минимум 20 точки, максимум 30 точки.

ОБЩИ ПРАВИЛА
1. Моделите нямат право да помагат на състезателите по време на фризирането (да сушат косата и да я
докосват и т.н.)
2. При преминаване на журито моделите седят с лице към огледалото, а поведение, което е в разрез с
разпоредбите на правилника се санкционира.
3. Моделите задължително трябва да носят пелерина без надписи. След всеки кръг свалят пелерината, за да
покажат облеклото си.
4. Дисквалификация - ако състезателите сменят или разменят моделите и ако бъдат разменени номерата на
огледалата.
5. Такса за участие в една категория – 20 лв.

Координатор конкурси относно регламента: Гергана Томова
тел: 0894760489 след 16.00 часа
ЗАБРАНЕНО Е ДА СЕ ПРАВИ РЕКЛАМА НА ПРОДУКТИТЕ И НА
ФИРМИТЕ ПО ВРЕМЕ НА КОНКУРСА!

БЪЛГАРИЯ
FESTIVAL ITALIANO DELLA BELLEZZA Ltd.
гр. Пловдив, ул. Оборище 30, тел.: 359 32 / 96 13 55, fax: 359 32/ 904 960
e-mail: salon.int.mi.plovdiv@ gbg.bg

“МЕЖДУНАРОДНО СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ФРИЗЬОРИ” – гр. Пловдив

