РЕГЛАМЕНТ
Категория: Сценичен грим
Тема: ГЕРОЙ НА MARVEL/ ГЕРОЙ ОТ ФИЛМ НА MARVEL
Индивидуален вид работа. Изпълнява се върху модел- мъж или жена по избор. Конкурсът е отворен за
професионални гримьори. Състезателите сами осигуряват модел за състезанието. Състезателят трябва
да има навършени 18 години, моделът - поне 16 години.
Гримът трябва да бъде създаден в съответствие с образа. Участниците трябва да подчертаят
индивидуалния стил на образа. Участниците трябва да представят цялостната визия на образа.
Нецензурно представяне на модела се наказва с отнемане на точки.
Задача: Участниците трябва да направят сценичен грим, съобразен с темата.
Оригиналната свободна интерпретация, както и дословната прилика няма да бъде санкционирана.
Лесната разпознаваемост на образа на героя носи допълнителни 10 точки.
Изисквания:
Преди началото на състезанието:
1. моделите трябва да са с изчистена кожа на лицето и врата;
2. не е разрешена никаква предварителна подготовка, включително нанасяне на фон дьо тен и
пудра на лице и врат;
3. забранено е коректиране на лицето.
По време на състезанието е разрешено:
 елементи на рисунки на очи, клепачи, вежди и устни;
 слагане на изкуствени мигли и др.;
 рисуване (картина) върху лицето;
 използването на театрални елементи, простетици или специализирани декорации.
По време на състезание е забранено използване на шаблони и други помощни средства.
Продукти: Разрешени са всякакви продукти за грим.
Инструменти: Разрешени са всякакви инструменти.
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Наказателни точки: Участници, които не спазват горепосочените правила, се наказват от съдиите
с присъждане на наказателни точки в съответствие с действащия списък за нарушения и санкции.
Време за работа: 90 минути в т.ч. довършване на прическа и костюм.
Оценяване: Максимум 30 точки, Минимум 21 точки
Критерии за оценяване:
 Техника (умение за съчетаване на различни техники, чистота на работа, цветова концепция,
съчетаване на елементи, сложност на изпълнение, баланс);
 Креативност (иновативност при използване на make-up продуктите и техниките);
 Цялостна визия и лесна разпознаваемост на героя по темата (завършеност на образа, хармония,
костюм).

Категория: Бюти грим (естетика)
Тема: Карнавалът във Венеция
Индивидуален вид работа. Изпълнява се върху модел по избор – жена или мъж. Конкурсът е отворен за
всички гримьори. Състезателите сами осигуряват модел за състезанието.
Състезателят трябва да има навършени 18 години, а моделът поне 16 години.
Участниците трябва да подчертаят индивидуалния стил на модела, съобразен със специалния случай.
Участниците трябва да изберат тоалети и прически на модела съобразени с темата на конкурса.
Нецензурно представяне на модела се наказва с отнемане на точки.
Задача: Участниците трябва да направят грим, съобразен с темата, тенденциите в грима и техниките за
работа. Свободна интерпретация.
Изисквания:
Преди началото на състезанието е разрешено:
Подготовка на модела, включително нанасяне на фон дьо тен и пудра на лице и шия.
Цветовите корекции – позволени са всички видове цветови корекции – тъмни кръгове, скриване на
пигментации и проблемни зони.
Употребата на бронзанти, ружове, хайлайтъри и стобинг продукти е забранена преди началото на
състезанието. Могат да бъдат използвани по време на състезателната част.
По врме на състезателната работа се разрешава:
- създаване на рисувани елементи на очи, клепачи, вежди и устни;
- залепване на мигли, камъни и други не-големи декоративни елементи, като те не трябва да
надвишават една трета (33%) от повърхността на лицето на модела.
По време на състезание е забранено използване на шаблони и други помощни средства.
Продукти: Разрешени са всякакви бюти продукти за грим.
Инструменти: Разрешени са всякакви инструменти.
Наказателни точки: Участници, които не спазват горепосочените правила, ще се наказват от съдиите
на наказателни точки в съответствие с действащия списък за нарушения и санкции.
Време за работа: 40 минути + 5 минути за довършване прическа и облекло.
Оценяване: Максимум 30 точки, Минимум 21 точки.
Критерии за оценяване:
 Техника (умение за съчетаване на различни техники, чистота на работа, цветова концепция,
съчетаване на елементи, сложност на изпълнение, симетричност);
 Креативност (оригиналност, приложимост);
 Цялостна визия (хармония, прическа, облекло).
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ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ И ПРОВЕЖДАНЕ. ПРОГРАМА.
Регистрация
В деня на конкурса, състезателят трябва да направи регистрация, за която е необходимо:
 Да представи лична карта (или шофьорска книжка)
 Да осигури присъствието на Модел съгласно правилата
Внимание: Не явилите се в обявените часове за регистрация участници, няма да бъдат допуснати до
участие. Всички инструкции, дадени от съдиите и организаторите, трябва да бъдат спазвани стриктно.
По време на регистрацията, всеки състезател тегли номер, който указва на кое работно място (огледало)
ще се състезава. Всяко работно място е оборудвано с огледало на което има номер. Номерата на
огледалата съответстват на номерата, които ще се предоставят за теглене по време на регистрацията.
След състезанието и преди оценяването, номерата на огледалата ще бъдат подменени с нови, различни
състезателни номера. Журито ще оценява моделите като нанася в картата си за журиране вторият
състезателен номер. След регистрация и в рамките на състезателната зона, състезателите нямат право
да правят каквато и да е подготовка на моделите. Журито влиза за оценяване след като всички
състезатели са напуснали състезателната сцена.
Участниците са длъжни да осигурят собствени продукти за грим и са отговорни за нужните им
инструменти и консумативи. На състезателното огледало се предоставя само по 1 розетка на всеки
участник, която е с мощност не повече от 2000 W. Дрехи и личен багаж на състезателното място не се
разрешава. Непосредствено до състезателната сцена е помещението за гардеробна и личен багаж,
оборудвана с щендери за дрехи.
Брифинг (посрещане, инструктаж на състезателите и проверка на моделите)
Посрещане на участниците (добре дошли), разяснения по критериите за оценка и времевата рамка.
Въпроси и отговори. Съдиите проверяват дали моделите отговарят на Изискванията за участие в
съответната категория, дали имат наранявания по повърхността на кожата и отбелязват наличието им,
както и рождени белези, ако има такива. Брифингът на участниците се извършва в обявеният час в
Програмата. Присъствието на брифинга е отговорност на участниците. Неприсъствието по време на тази
част, не е извинение за начисляване на наказателни точки.
Общи правила:
Make Up Competition Arena of Beauty е отворен за всеки участник, навършил 18 години. За участие в
конкурса, в категория Сценичен грим се изисква документ, удостоверяващи квалификация на участника:
сертификат/ удостоверение за придобити умения по Stage (sfx) make-up. За участие в една категория,
могат да бъдат допуснати 15 (петнадесет) състезатели. Организаторът има право да канселира конкурса
при форсмажорни обстоятелства, или в случаите, когато заявките за участие в една категория са помалко от 6 (шест).
Състезателите си осигуряват сами модела за работа. Моделите трябва да са навършили 16 години. В
случай, че моделите са непълнолетни, трябва да имат разрешение от родителите им или те да
присъстват по време на провеждане на състезанието. Състезателят е отговорен неговия модел да бъде
запознат с правилата на конкурса. Нарушаването на регламента от страна на модела може да доведе до
отнемане на точки или дисквалификация на състезателя (по преценка на съдиите). Състезателите трябва
да осигурят за участието си, всички необходими продукти, консумативи и аксесоари. Състезателите
могат да използват всякакви марки продукти и уреди за работа. Забранява се използване на продукти и
уреди, които са с неясен произход и/ или има потенциална заплаха за здравето и безопасността на
модела и състезателя. Всички състезатели присъстват на брифинга.
След започване на състезателната работа, състезателите и моделите не могат да напускат
състезателната зона без разрешение на съдиите. Неспазването на това правило води до
дисквалификация. Началото и краят на състезанието се обявяват официално. При обявяване край на
състезанието всички участници трябва да спрат работа незабавно и да напуснат състезателната зона. На
състезателите не е позволено да разговарят с членове на журито. Неспазването на това ще доведе до
дисквалификация.
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Забранява се влизането на придружаващи лица в състезателната зона след започване на състезанието.
На придружаващите лица е забранено да разговарят със състезателите или моделите, по време на
състезателната работа. Забранява се хранене и пушенето на територията на състезанието. По време на
провеждане на състезанието и по време на оценяването мобилните телефони трябва да са изключени.
Зрители на състезанието се допускат на определеното за целта място и разговор със състезателите е
забранен. На фотографите и видео-оператори е строго забранено да разговарят със състезателите и
моделите по време на провеждане на конкурса.
Всеки състезател дава съгласието си снимките и/или видео материал, направени по време на
състезанието от наетите за целта лица от Организатора, да бъдат използвани от Организатора за
списания, уеб сайтове, телевизионни и други медийни проекти. Всички снимки, изображения и видео,
или заснет филм, са собственост на Организатора и не могат да бъдат използвани без писмено му
разрешение.
Картоните с оценките на журито, както и съдийските таблици, подписани от всеки от съдиите, се
предават в един (1) екземпляр на Организатора.
ОБЩИ КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ:
 Техника
 Креативност
 Цялостна визия
ЗАЯВКА И ТАКСА ПРАВОУЧАСТИЕ
Кандидатът за участие в конкурса, следва да заяви участие чрез онлайн регистрация на сайта или да
попълни Заявката и да я изпрати с платежен документ на посочената електронна поща (e-mail). Приемат
се снимки на платежни документи, фотокопия и сканирани копия. Заявките са валидни и се включват в
конкурсната листа, след направено плащане на таксата прамоучастие. Краен срок за изпращане на
Заявката за участие - 17.09.2018
Такса правоучастие в една категория – 160 лв. / в двете категории - 260 лв. Цените са крайни.
ПРОГРАМА
09:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:30
12:30-13:00
13:00-13:30

категория Сценичен грим
Регистрация
Брифинг и настаняване
Състезание
Оценяване
Фото-сесия

12:00-12:30
12:30-13:30
13:30-14:15
14:15-14:30
14:30-15:00
15:00-16:00

категория Бюти грим
Регистрация
Брифинг и настаняване
Състезание
Оценяване
Фото-сесия
Награждаване

Важно: Организаторът си запазва правото до 24 септември, да прави промени в часовете на
Програмата, за което участниците ще бъдат своевременно уведомени.
НАГРАДЕН ФОНД
I място
Купа, Приз, Награда от спонсор
ІІ място
Купа, Приз, Награда от спонсор
ІІІ място
Купа, Приз, Награда от спонсор
Всички участници получават Грамота за участие.
Организатор: „АСК Реклама и ПР обслужване“ ООД
Тел.: 0897 851 091; 0899 331 440
e-mail: makeup_competition@arenaofbeauty.com
www.arenaofbeauty.bg

Банкова сметка на организатора:
IBAN BG26 FINV 9150 10BG N00D 71
Ид. № по ДДС: BG 121294257; BIC: FINVBGSF
Първа Инвестиционна Банка АД

Правилата за провеждане на конкурс Make Up Competition Arena of Beauty, Bulgaria са
изготвени 2013 г.
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