VI Всеукраїнський Чемпіонат з
колористики “ESTEL COLOR”
в рамках ХV Міжнародного Фестивалю «Кришталевий Янгол»
21-22 квітня 2017р., Київ, ЦКМ «КПІ», пр-т Перепоги, 37
Організатори Чемпіонату: Компанія «ESTEL» та Київська Академія перукарського
мистецтва.

УМОВИ УЧАСТІ
Чемпіонат проходить у 2 тури:

Нижче наведені роботи для натхнення,
але без прав на ідентичне фарбування:

Креативне фарбування:

- ПІВФІНАЛ: конкурс фотографій робіт - до 25 березня 2017 р.
- ФІНАЛ: конкурс робіт на моделях. Відбудеться 21 квітня 2017 р. у Києві (ЦКМ
«КПІ»), в рамках ХV Міжнародного Фестивалю «Кришталевий Янгол».

В рамках Чемпіонату 3 конкурси:
1. Креативне фарбування
2. Комерційне фарбування
3. Весільне фарбування

УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ПІВФІНАЛУ
1. Для того, щоб стати Учасником Чемпіонату необхідно:








заповнити он-лайн заявку на участь у Чемпіонаті на сайті Фестивалю.
приєднатися до групи Фестивалю https://vk.com/thecrystalangel: натиснути
«вступить в группу»; стати її шанувальником: натиснути «рассказать друзьям»;
зробити репост анонсу Фестивалю (https://vk.com/thecrystalangel?w=wall2554091_514): натиснути "мне нравится" та "поделиться" під цим постом;
Стати Учасником Чемпіонату можуть тільки студенти та учні
спеціалізованих навчальних закладів (ВНЗ, коледжі, ПТУ, навчальні центри,
які займаються підготовкою фахівців з перукарського мистецтва).
Вік Учасників Чемпіонату - не менше 16 років.
Заявки приймаються до 25 березня 2017 р.

2. Розміщення фотографій конкурсних робіт півфіналу


Учаснику необхідно завантажити фото своєї роботи у відповідний конкурсний
альбом Чемпіонату:
- Альбом конкурсу «Креативне фарбування»: https://vk.com/album-2554091_226527249
- Альбом конкурсу «Комерційне фарбування»: https://vk.com/album-2554091_226527157
- Альбом конкурсу «Весільне фарбування»: https://vk.com/album-2554091_226527590

*Умови по кожному з конкурсів Чемпіонату див. у пункті 5.

Фото робіт приймаються до 25 березня 2017 р.

Фотографія роботи повинна бути якісною і відображати нюанси фарбування
волосся. Фото виконується при хорошому освітленні та на світлому фоні.
Кожен учасник в 1 конкурсному альбомі може розмістити тільки 1 фотофайл.
Допускається колаж роботи з різних ракурсів (максимум 3 ракурси), але на
одному фото.

3. Визначення переможців півфіналу





Оцінювати конкурсні роботи півфіналу буде компетентне професійне журі
Чемпіонату.
Найбільш професійні роботи, на думку журі, стануть переможцями півфіналу і
увійдуть до фіналу Чемпіонату. Кожен конкурс оцінюється окремо.
Рішення журі фіксується протоколом і оскарженню не підлягає.
Списки фіналістів по кожному конкурсу будуть розміщені до 31 березня
2017р. у спільноті Фестивалю

Комерційне фарбування:

4. Загальні вимоги до конкурсних робіт






Фарбування волосся у конкурсних роботах Чемпіонату виконується тільки
професійними барвниками «Estel Professional»
Учасник створює цілісний образ (фарбування, стрижка, укладання або зачіска,
макіяж, костюм і аксесуари), при цьому увага повинна бути сфокусовано на
фарбуванні волосся у відповідності з умовами обраного конкурсу.
Конкурсна робота повинна бути авторською роботою Учасника і виконана
виключно самим Учасником.
У конкурсній роботі оцінюються: професіоналізм і складність роботи,
відповідність модним тенденціям, гармонійність та естетичність створеного
образу, оригінальність ідеї

5. Вимоги до робіт по кожному конкурсу Чемпіонату






Конкурс «Креативне фарбування». Фарбування виконується без будь-яких
обмежень, допустимі відтінки яскравого креативного спрямування. У
фарбуванні мають бути присутні мінімум 3 кольори, довжина волосся довільна.
Стать моделі не має значення.
Конкурс «Комерційне фарбування». Фарбування відтінками від 3-го рівня
глибини тону (РГТ) і вище. Допускається різнорівневе фарбування в діапазоні
трьох тонів: наприклад, основний тон – 5-й РГТ, а блоки або пасма максимум 8го РГТ. Допускається використання не більше 3-х кольорів. Стать моделі не має
значення.
Конкурс «Весільне фарбування». Фарбування має бути ніжним, в світлих
відтінках (від 7-го рівня глибини тону і вище). Стать моделі: жіноча. Початкові
дані натуральної та косметичної бази не можуть бути нижче 7-го РГТ.

6. Особлива примітка для учасників півфіналу
Для учасників Чемпіонату технологи-експерти компанії «ESTEL» організовують
безкоштовні навчальні семінари «Колористика» з відпрацюванням для студентів та
навчальні семінари для викладачів.

7. Проведення фіналу





Фінал Чемпіонату відбудеться 21 квітня 2017 р. в Києві в рамках ХV
Міжнародного Фестивалю «Кришталевий Янгол»
Фіналісти повинні будуть продемонструвати свої роботи на сцені Фестивалю за
робочими місцями із дзеркалами. Моделі готуються заздалегідь.
Робота на Фіналі повинна бути ідентичною тій, яка перемогла у півфіналі.
Створення нової роботи не допускається.
Призерів (1-е, 2-е і 3-е місце) по кожному конкурсу Чемпіонату визначить
рейтинг оцінок професійного журі.

8. Призи та перспективи Учасників Чемпіонату


Всі учасники Чемпіонату отримають диплом учасника та 10% знижку в оплаті
при подальшому навчанні у ВНЗ «КАПМ»

Фіналісти отримають 20% знижку в оплаті за навчання у ВНЗ «КАПМ»

Переможці (1-е, 2-е і 3-е місце по кожному конкурсу) нагороджуються Кубками,
призовими дипломами, сертифікатами та подарунками від компанії «ESTEL»

Дефіле та нагородження фіналістів Чемпіонату відбудеться під час вечірньої шоупрограми Фестивалю (21 квітня 2017 р. з 17:00)

Нагородження володаря Гран-прі Чемпіонату відбудеться під час шоу-програми
“Grand-Final” (22 квітня 2017 р. з 18:00)

Увага! Участь Чемпіонаті «ESTEL COLOR» –БЕЗКОШТОВНА!
Умови Чемпіонату «Estel Color» є авторською розробкою творчого колективу компанії
«ESTEL» та Київської Академії перукарського мистецтва. Несанкціоноване копіювання,
відтворення переслідуються згідно з чинним законодавством.

Успіхів та перемог на Фестивалі!

З повагою, Оргкомітет Фестивалю

Офіційна сторінка Чемпіонату: www.facebook.com/ESTEL.COLOR.ua
E-mail: estel.color.info@estel.in.ua,
т.м.: (+38 067) 324-78-87 (з питань Чемпіонату «ESTEL COLOR»)
Оргкомітет Фестивалю: (097) 462-45-45 (Київстар), (093) 276-59-55 (life), (099) 212-65-57 (МТС).
E-mail: info@crystal-angel.com.ua Сайт: www.crystal-angel.com.ua
Сайти організаторів Чемпіонату: www.estel.in.ua, www.kapi.com.ua

Весільне фарбування:

