
Fo4. ROČNÍK SOUTĚŽE OTEVŘENÉ NAPŘÍČ KADEŘNICKÝM SVĚTEM 

INSPIRACE 2014 
TÉMA: MEN 2014 

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY 
STŘIH 
• Povinný výtrat na krku.  

• Partie nad ušima může být se zástřihem, výrazně vystříhaná, nebo plnější, 
bez zástřihu. 

• Ostatní partie jsou v libovolných délkách, maximálně 15 cm. 

• Lze vypracovat plynulé prolnutí partií, nebo podstřih. 

• Změna tvaru kontury kolem obličeje je povolena. 

BARVA 
• Libovolná, s důrazem na zachování mužného vzhledu. 

• Barvy lze kombinovat tón v tónu. 

• Počet kombinací odstínů je neomezený, výsledný efekt nesmí mít výrazné 
barevné kontrasty.  

• Zakázáno je použití barevných sprejů, vlasových řasenek. 

STYLING 
• Partie nad čelem bude směrována dozadu. 

• Ostatní partie mohou být tvarovány v libovolném směru, tak aby byl 
zachován mužný vzhled. 

DALŠÍ ZPRACOVÁNÍ 
• K vypracování účesu lze použít libovolné pomůcky, nástroje a nářadí. 

• Je zakázáno použití nástavců na elektrický strojek. 

• Je doporučeno (v zájmu kvalitních fotografií) obličej modela lehce přepudrovat. 

• Všechny doplňky (náušnice, řetízky, náhrdelníky, pearcing apod.) jsou zakázány. 



FOTOGRAFIE 
• Je povinné zaslat foto ze všech čtyř stran, v tištěné i elektronické (CD) 

podobě. 

• Bílé pozadí fota, lesklé provedení, velikost 20 × 30 cm. 

• Foto po ramena. 

• Retuš fotografie zakázána. 

HODNOCENÍ 
• Výběr čtrnácti nejlepších prací - finalistů - provede anonymně porota 

nezávislých odborníků. 

• Finále bude hodnotit komise složená pouze ze špičkových odborníků. 

• Důraz bude kladen na originalitu střihu, nápaditost, tvar, provedení stylingu, 
celkový vzhled vlasů, které musí i přes provedené techniky barvení působit 
zdravým, přirozeným dojmem. 

• Zakázáno je použití příčesků, prodloužení a zahuštění vlasů. 

• Na dodržování pravidel během celé soutěže budou dohlížet její garanti. 

 
FINALISTÉ NESMÍ SVÉ MODELY OD OZNÁMENÍ O ÚČASTI VE FINÁLE  

AŽ DO KONÁNÍ SOUTĚŽE STŘÍHAT!!!!!! 
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INSPIRACE 2014 
FINÁLE SOUTĚŽE 

PROBĚHNE V SOBOTU 7. 9. 2013 v PVA Let ňany - Praha 9  

• Barva bude předem připravena. 

• Model nastoupí na molo s mokrými hladce sčesanými vlasy dozadu. 

• V průběhu finále provede soutěžící střih a styling.  

• Všichni modelové budou oblečeni do černé košile, bez kravaty, s ne příliš 
vysokým límcem, tak, aby nezakrýval střih v krční partii. 

• Časový limit na zhotovení účesu je 45 minut. 

Vítěz obdrží 50 000 Kč v hotovosti + 50 000 Kč v poukázkách na nákup zboží  
od partnerů soutěže. 

V dalším ročníku již vítěz nesmí soutěžit, stává se automaticky členem týmu 
garantů. 

Všichni zúčastnění soutěžící obdrží diplom a volnou vstupenku na veletrh 
WORLD OF BEAUTY & SPA 2013 PODZIM . 
Podmínkou účasti v soutěži je dokončené vzdělání v oboru kadeřník 
- vyučení nebo rekvalifikace. 

Fotografie nesmí být před soutěží použity k jiným účelům. 

Zaslané materiály se nevrací, soutěžící i modelka souhlasí s použitím dle potřeb 
pořadatele. 

Startovné činí 200 Kč, je nutné jej uhradit poštovní poukázkou typu A na 
číslo účtu: 2183852001/5500. 

Přihlášku, fotografie, CD a ofocený útržek zaplacené složenky zašlete 
do 30. 6. 2013 na adresu: Ing. Lenka Kone čná,  
 Smaragdová 322, Praha 5, 154 00 

Na obálku připište heslo:  INSPIRACE 2014 

Seznam14-ti finalistů soutěže bude zveřejněn do 6. 7. 2013 
na www.worldofbeautyandspa.cz , finalisté budou kontaktováni 
organizátory soutěže. 
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PŘIHLÁŠKA DO SOUT ĚŽE INSPIRACE 2014 

JMÉNO A PŘÍJMENÍ:  ............................................................................................  

ADRESA:   .............................................................................................................  

  .............................................................................................................  

  .............................................................................................................  

  .............................................................................................................  

TELEFON:  ............................................................................................................  

E-MAIL:  ...............................................................................................................  

PŘIHLAŠUJI SE DO SOUTĚŽE INSPIRACE 2014 A SOUHLASÍM SE 
SOUTĚŽNÍMI PODMÍNKAMI 

PODPIS SOUTĚŽÍCÍHO:   ................................................................  

PODPIS MODELKY:   ................................................................  
 
 
Přihlášky na další soutěže pořádané v rámci veletrhu 
najdete na www.worldofbeautyandspa.cz . 


