pokyny a kritériá pre súťažiacich v kaderníckej súťaži






Súťažiaci sa zaregistruje, vyžrebuje si štartovné číslo a odovzdá SÚHLAS DOTKNUTEJ
OSOBY SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV (súťažiaci aj model).
Šatne označené nadpisom „Súťaž KADERNÍK“ sú určené len na prípravu súťažiacich (nie
pre pedagogický dozor).
Za osobné a cenné veci v šatniach nezodpovedáme!
Súťažiaci si prinesú všetky pomôcky, nástroje, materiál, vlasové doplnky a ozdoby na
vytvorenie celého účesu.
Ukážka odborných zručností trvá 90 minút.

Súťaž je určená pre žiakov učebného odboru KADERNÍK.
Úlohou súťažiaceho je vytvoriť a prezentovať nápaditý účes
inšpirovaný témou súťaže. Na živej modelke vytvorí svoju
víziu OUT OF THIS WORLD. Žiak sa môže inšpirovať

filmovým žánrom FANTASY alebo SCIENCE
FICTION. Najväčší dôraz sa kladie na kreatívne
a dôkladné spracovanie témy, ktorá musí byť v súlade
s líčením a oblečením.

Priebeh súťaže a popis úlohy:








Súťažiaci s modelkou nastúpi na miesto súťaženia.
Modelka môže mať natočené vlasy na natáčkach alebo rovné vlasy. Dopredu vytvarovať vlasy
technikou ondulácie železom je zakázané!
Všetky modelky sú pred začatím skontrolované odbornou komisiou. Súťažiace nesmú začať
pracovať bez kontroly.
Modelka má predtým vytvorený kompletný outfit (súťažný odev) a líčenie. Modelka nastupuje
zahalená pláštenkou, ktorú ma na sebe až do konca súťažného času.
Súťažiaci si prinesie náradie, pomôcky, materiál a doplnky, ktoré sú potrebné na vytvorenie
účesu. Všetko má viditeľne položené na pracovnom stolíku.
Súťažná tvorba prebieha v stanovenom limite 90 minút.
Modelka nesmie pomáhať súťažiacej.

Povolené je:












Farba vlasov modelky je ľubovoľná. Môže byť jednotná, v akomkoľvek farebnom odtieni.
V prípade viacfarebnosti môžu byť použité maximálne dva farebné odtiene (môžu byť
kontrastné alebo tón v tóne). Neónové a sprejové farby sú zakázané!!!
Dĺžka vlasov musí byť minimálne po ramená, vlasy môžu byť dlhšie.
Používanie príčeskov je povolené. Farebný odtieň príčeskov môže byť rozdielny od odtieňa
vlasov modelky. Príčesky nesmú byť vopred vytvarované!!! Nesmú prekročiť viac ako
30% objemu účesu.
Súťažiaci môže používať rôzne druhy náradia a pomôcok, rôzne typy prístrojov a
ondulačných želiez (kulmy rôznych hrúbok a tvarov, krepovacie kliešte, žehličky na vlasy,
fény a pod.). Súťažiaci realizuje svoju prácu s vlastným vybavením.
Do účesu je povolené použiť ozdoby vyrobené z rôznych materiálov alebo dekoratívne prvky
(kvety, stuhy, všetky typy štrasových kamienkov, ozdobné spony a pod.). Ozdoby nesmú
prekryť viac než 1/3 účesu!!
Pri tvorbe účesu má súťažiaci povolené používať výplne a nadstavby z rôznych materiálov a
veľkostí.
Povolené je používať všetky stylingové produkty (lak, tužidlo, lesk, vosk, oleje, pomády a pod.).
Glitrové spreje sú povolené!

Hodnotí sa:
Súťaž hodnotí odborná porota, ktorá dodržuje stanovené kritéria hodnotenia a podmienok zadanej témy.
Hodnotí sa celkový dojem účesu, farebné zladenie a celkový vzhľad modelky.

Kritéria hodnotenia:










dodržaná minimálna dĺžka vlasov po ramená
preukázané odborné zručnosti a návyky
dodržanie správnych technologických postupov, jednotlivých čiastkových úloh potrebných pri
tvorbe účesu (napr. technika natáčania vlasov na ondulačné železo a pod.)
čistota a kvalita vypracovaného účesu
náročnosť na vypracovanie a kreatívne pochopenie zadanej témy
súťažná úloha musí byť splnená do stanoveného časového limitu
celkový dojem a prezentovanie vytvoreného diela
dodržanie zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
čistota pracovného miesta

Kontakt: Mgr. Denisa Beňušová 421 907 427 001

