MAGYAR FODRÁSZ KOZMETIKUS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET /MFKKE/

1064, Budapest, Vörösmarty utca 48.
Tel/Fax: 061/3317 – 767, +3630-407-33-84
E-mail: mfke@t-online.hu
www.mfkke.hu
2017. Május 21.-án, a Magyar Fodrász Kozmetikus Közhasznú Egyesület megrendezi,
női – férfifodrász , make up és műköröm építő fotópályázati versenyét.

LEGYÉL

TE

2017. - FODRÁSZA, SMINKESE, MŰKÖRÖMÉPÍTŐJE!
Kategóriák/ versenyszámok az alábbiak szerint:

I. NŐI fodrászat kategória:
1. versenyszám -CÍMLAPFOTÓ
2. versenyszám -HAJVÁGÁS – KREATÍV
3. versenyszám -HAJVÁGÁS – NATURÁLIS
4. versenyszám -FANTÁZIA FRIZURA HOSSZÚHAJON

II.FÉRFI fodrászat kategória
5. versenyszám -CÍMLAPFOTÓ
6. versenyszám -HAJVÁGÁS - UTCAI
7. versenyszám -HAJVÁGÁS - PROGRESSZÍV

III. MAKE UP verseny

8. versenyszám – Hordható eküvői smink
9. versenyszám – Kreatív esküvői smink
IV. HAJSZÍN kategória:
10. versenyszám NŐI fodrászat – HAJSZÍN
11. versenyszám FÉRFI fodrászat - HAJSZÍN
V. MŰKÖRÖM építők versenye:
12. versenyszám ESKÜVŐ
VI. TANULÓ kategória
NŐI fodrászat kategória:
13. versenyszám DIVAT HAJVÁGÁS
14. versenyszám KONTY

FÉRFI fodrászat kategória:
15. versenyszám DIVAT HAJVÁGÁS

VII. KREATÍV kategória - fodrászat: 16. versenyszám
EGY (1) MODELLEN készítendő, 3 frizura, 3 különböző stílusban (lehet férfi, női modell, rövid, hosszú haj).
Ebben a kategóriában tanulók is indulhatnak!
VIII. CÍMLAPFOTÓ – „FÚZIÓ” kategória: 17. versenyszám
Női, férfifodrászat, make up és köröm. Ez a kategória közös, csapat munka, ahol a versenyzők
összedolgozhatnak. Ezt a kategóriát minden egyes Zsűritag értékelni fogja, összhatás, harmónia, trend,
kivitelezés, kreativitás szempontok alapján!
Ha a fodrász kozmetikus vagy műköröm építő pályázó külön-külön is szeretne nevezni, saját
kategóriájában, megteheti, egy másik számban is, csak akkor erről a munkáról, másik fotó szükséges.

Az M.F.K.K.Egyesület különdíjat is ki ad -METAMORFÓZIS DÍJ - a legnagyobb átváltozás,
értékelési szempontok alapján. Ezért a metamorfózis díjért pályázhatnak, mindazok a fodrászok,
kozmetikusok, tanulók akik beadtak elötte képet is!
A versenymunkának tükröznie kell az átváltozás, átalakulás fogalmát.

2.
ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK:
minden pályázónak be kell küldenie egy (1) „előtte” fotót, valamint, 4db. – A4-es álló fotót is (2
portré, 1 fél alakos, 1 teljes alakos fotó).
Címlapfotó kategóriában: beküldendő csak 1db fotó.
a hajszín kategóriába beadott képek lehetnek önálló munkák, de lehetnek egy másik kategóriába
leadott munkák, de ha lehetséges másik pocicióban fényképezve!
A fotók hátoldalát, a kategória megnevezésével, ahhoz tartozó sorszámmal, továbbá a személyes adatokkal
/pontos név, cím, tel.szám, e-mail cím, számlázási címmel kell ellátni!/
Amennyiben a pályázó hiányos adatokkal, illetve a versenykategória/szám megnevezése nélkül küldi be a
pályamunkáit, úgy az MFKKE Szakmai Vezetőségének jogában áll elhelyezni a pályázati anyagot, egy adott
kategóriában!
A fotópályázatot CD-én vagy pendrive-on is – kis felbontásban /1MB. / és nagy felbontásban – / minimum
7MB./ kérjük, az egyesület címére postázni. „Buborékos” borítékban ajánlott a postázás, ellenkezőleg a
fotópályázati alkotás megsérül és nem értékelhető kellőképpen!
A fentieken kívűl kérjük kitöltetni és aláiratni a model lemondó nyilatkozatot, aki enélkűl küldi el a
versenymunkáit, azokat nem áll módunkban kiállítani!
A beküldött, fotópályázatokat, az M.F.K.K.E. Szakmai Zsűrije, szakmai újságok munkatársai, illetve fotó
művészek is értékelik. A zsűrizést követően a kiállított fotókat, a nagyközönség is megtekintheti.
FIGYELEM!
A TÚLZOTT PHOTOSHOP, JAVÍTÁS A FOTÓKON, A ZSŰRIBŐL SZIGORT VÁLTHAT KI!

A női-férfifodrászat, make up, nevezési lapok, model lemondó nyilatkozat megtalálhatóak a:
www.mfkke.hu oldalon, a Magyar Fodrász Kozmetikus Közhasznú Egyesület facebook oldalán.
Szakág vezetőinktől kérhetnek további tanácsokat:
Tombácné Szemerédi Zsuzsa –női fodrászat: 0670/318 -1060 zsuzsa.tombacz@gmail.com
Ress Károly –férfifodrászat: 0630/254 – 8593 makkai1@t-online.hu
Sipos Zita –kozmetika: 0630/970 -4962 zita5sipos@gmail.com
Nevezési díj felnőtt:
Tanulók:

9.000Ft/fő/kategória/szám
5.000Ft/fő/kategória/szám

Egyesületi tagoknak: aki kettő (2) vagy több kategóriában pályázik, 25% kedvezményben részesül.

Fotópályázatok beküldésnek határideje: 2017. Május 15.
Fotópályázat értékelése és a díjkiosztás: 2016. Május 21. Magyar Bajnokság
Pályázatok és befizetési szelvények postázási címe:
MFKKE, 1064-Budapest, Vörösmarty utca 48.
Helyszín: HÓDMEZŐVÁSÁRHELY Fekete Sas rendezvényház
Kérjen egyéb információkat az M. F. K. K. Egyesülettől:
0630/407 – 3384 Írhat nekünk az: mfke@t-online.hu címre
Utalások a: Magyar Fodrász Kozmetikus Közhasznú Egyesület,
OTP BANK Nyrt 11706016 – 20058696 00000000 bankszámlaszámra. A KÖZLEMÉNYBEN, kérjük a pályázó
nevét és címét beírni, nem a befizetőét !

Nagy érdeklődéssel várjuk a pályázatokat!
M.F.K.K.E. - Vezetősége

