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Pravidla soutěže Mladý vizážista pro žáky základních škol
v účesové tvorbě

Soutěžní téma: Řecké bohyně

Harmonogram soutěže:
• Vyhlášení 1. kola soutěže: 7. října 2021
• Přihlášky je možno podávat do: 17. prosince 2021
• Zasílání soutěžních fotografií do: 17. ledna 2022
• Pozvání vybraných soutěžících k účasti ve finálovém kole do: 21. ledna 2022
• Konání finálového kola: 18. února 2022

Obecná pravidla soutěže:

Do prvního kola soutěže, které bude probíhat korespondenční formou (zaslání kvalitních fotografií)
se mohou přihlásit žáci 8. a 9. tříd základních škol, podmínkou účasti je splnění níže uvedených 
podmínek.

Po vyhodnocení výsledků prvního kola budou soutěžící, kteří se umístí na prvních 10 místech 
pozváni do finále soutěže, které se bude konat v budově SPŠCH v Pardubicích, Poděbradská ul. 94.
Zde bude za účasti odborné poroty soutěž vyhodnocena.

Soutěžící, kteří se ve finále umístí na prvních třech místech, se mohou těšit na hodnotné ceny 
a všichni soutěžící, kteří splní podmínky nejméně prvního kola soutěže, budou bodově zvýhodněni 
při přijímacím řízení 2022, pro obor Kadeřník na SPŠCH  Pardubice.

Pravidla soutěže v účesové tvorbě:
• Důraz je kladen na dodržení zadaného tématu, nápaditost a čistotu provedení účesu
• Hodnotí se zhotovení účesu, nápaditost, dodržení tématu a celkový dojem z modelu
• V účesu mohou být ozdoby odpovídající tématu(např.květiny, spony...), ale nesmí    
      zakrývat více než 1/3 účesu
• Je povoleno používat příčesky
• Soutěžní čas ve finále - 2 hodiny (tvorba účesu a konečná úprava modelu) – náročnost práce by 
      měla odpovídat soutěžnímu času 

Náležitosti fotografií pro 1. kolo soutěže:
• 3 kvalitní fotografie formátu A5
• 1× účes zezadu
• 1× účes z profilu
• 1× celková vizáž modelky (celá postava – líčení, účes, odpovídající oděv)

Sponzoři soutěže: 
SAPO Sládek – kadeřnické potřeby, Matrix, MJC Zlín, Davines, Pohner – kadeřnické potřeby s.r.o., 
mameradivlasy.cz, Agentura START – rekvalifikace a vzdělávání Hradec Králové


