
FINALISTÉ SOUTĚŽE:
A MNDREA ALÁ

A PNNA ROCHÁZKOVÁ

D JENISA IRÁSKOVÁ

E KVA OMÍNKOVÁ

H KELENA RUPIČKOVÁ

J SITKA VOBODOVÁ

M M TARIE ALA OVÁ

M LARKÉTA EVÁ

N EADĚŽDA LIÁŠOVÁ

P HATRIK AGARA

T TÁŇA OMÁŠKOVÁ

V ŠĚRA KRAŇKOVÁ

V MERONIKA ALOTÍNOVÁ

Z HDĚŇKA ANOUSKOVÁ
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VÍTĚZ ZÍSKÁ

50 000
KORUN ČESKÝCH

14 FINALISTŮ ZÍSKÁ ŘADU HODNOTNÝCH VĚCNÝCH DARŮ

VŠICHNI ÚČASTNÍCI ZÍSKAJÍ ORIGINÁLNÍ DIPLOM ZA ÚČAST SOUTĚŽIV
& 2015VOLNOU VSTUPENKU NA VELETRH WORLD OF BEAUTY SPA PODZIM

Veletržní Areál –PVA EXPO PRAHA LETŇANY

4. – 5. září 2015

POŘÁDANÁ VE SPOLUPRÁCI SPONZORŮ A ODBORNÝCH GARANTŮ:

• , pořadatel veletrhů & s laskavým přispěnímE PXPOBEAUTY RAGUE WORLD OF BEAUTY SPA
vystavovatelů veletrhu a dalších firem

• kadeřnické Karlín, jeho ředitel Honza Cigánik a řada špičkových kadeřnických mistrů spojenýchSOU
s tímto učilištěm i soutěží – Honza Hlaváček, Martin Loužecký, Romana Topinková,INSPIRACE

Blanka Hašková, Táňa Vélová, Daniela Hejtmánková a jiní…
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Úkolem je vytvořit  kreativní, nositelný účes,
který prokáže dovednost, nápaditost a originalitu

soutěžících při barvení, střihu a konečném
stylingu vlasů

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY

STŘIH
• délka vlasů je libovolná, střih musí korespondovat

s barevnými efekty

BARVA
• barevná škála a kombinace odstínů je libovolná
• zakázáno je použití barevných sprejů, vlasových řasenek

STYLING
• všechny partie mohou být zpracovány v libovolném směru

a tvaru
• důraz bude kladen na nositelnost, čistotu

a originalitu provedení

DALŠÍ ZPRACOVÁNÍ
• k vypracování účesu lze použít libovolné pomůcky,

nástroje a nářadí
• je zakázáno použití příčesů, vlasových doplňků a ozdob,

prodloužení a zahuštění vlasů
• je doporučeno (v zájmu kvalitních fotografií) obličej

modelky upravit líčením, které však nesmí být dominantní,
bez třpytek a lepení řas, bez prvků BODY PAINTINGU

• všechny doplňky (náušnice, řetízky, náhrdelníky,
piercing apod.) jsou zakázány

FOTOGRAFIE
• je povinné zaslat foto ze všech čtyř stran, v tištěné podobě
• bílé pozadí fota, lesklé provedení velikost 20x30 cm.
• foto po ramena
• retuš fotografie je 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, čistotu provedení,

nápaditost, tvar, celkový vzhled vlasů, které musí i přes
provedené techniky barvení působit zdravým, přirozeným
dojmem

• zakázáno je použití příčesků, prodloužení a zahuštění vlasů,
vlasových doplňků a ozdob

• na dodržování pravidel během celé soutěže budou dohlížet
její garanti

FINÁLE SOUTĚŽE

FINÁLE SOUTĚŽE PROBĚHNE
V 5. 9. 2015SOBOTU

v –PVA EXPO PRAHA LETŇANY

• barva  a střih budou předem připraveny
• modelka nastoupí na molo se suchými hladce sčesanými

vlasy dozadu
• v průběhu finále provede soutěžící  styling za pomoci

libovolného nářadí, pomůcek a stylingových přípravků
• všechny modelky budou oblečeny do speciální pláštěnky,

kterou dodá pořadatel
• časový limit na zhotovení účesu je 45 minut

Vítěz obdrží 25 000 Kč v hotovosti + 25 000Kč 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 PODZIM& 2015

– , 4. – 5. září 2015 –LETŇANY

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: 6007522001/5500

Přihlášku, fotografie a ofocený útržek zaplacené složenky zašlete
do na adresu:30. 6. 2015 Ing. Lenka Konečná,
Smaragdová 322, Praha 5, 154 00
Na obálku připište heslo: 2016INSPIRACE

Seznam 14-ti finalistů soutěže bude zveřejněn do 6. 7. 2015
na , finalisté budou kontaktovániwww.WorldOfBeauty.cz
organizátory soutěže

TÉMA BARVA DO STŘIHU:
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SOU kadeřnické
Střední odborné učiliště kadeřnické

Karlínské náměstí 8/225 – Praha 8 – Karlín

www.souhair.cz



PŘIHLÁŠKA DO SOUTĚŽE INSPIRACE 2016

JMÉNO PŘÍJMENÍA : .................................................................................................................

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

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

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

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

PŘIHLAŠUJI SE DO SOUTĚŽE INSPIRACE SOUHLASÍM SE SOUTĚŽNÍMI PODMÍNKAMI2016 A

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

: .................................................................PODPIS MODELKY

Přihlášky na další soutěže pořádané v rámci veletrhu
najdete na www.WorldOfBeauty.cz
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VE SPOLUPRÁCI

SPONZOŘI

a dalši...

Velkoobchod Matrix L´Oreal

Zdeněk Mařík



8686  OdbOrná přílOha

Soutěž

         Inspirace 
     v odvážných 

barvách

Během veletrhu 
World of Beauty 
& SPA byl vyhlášen 
už 6. ročník soutěže 
 otevřené napříč 
kadeřnickým světem  
INSPIRACE 2016, 
kterou pořádá spo-
lečnost Expobeauty 
Prague, SOU 
kadeřnické Karlín, 
jeho ředitel Mgr. 
Jan Cigánik a řada 
špičkových kadeřnic-
kých mistrů – Honza 
Hlaváček, Martin 
Loužecký, Romana 
Topinková, Blanka 
Hašková, Daniela 
Hejtmánková a další. 
Vítěz získá 25 000 Kč 
v hotovosti a dalších 
25 000 Kč v poukáz-
kách na nákup zboží 
od sponzorů. Tři nej-
lepší pak dostanou 
možnost reprezentovat 
Českou republiku 
na soutěžích při 
mezinárodním vele-
trhu Haare v Norim-
berku. „Letos jsme 
se rozhodli dát pří-
ležitost kadeřníkům, 
kteří se ve své praxi 
zaměřují především 
na techniky barvení 
vlasů. Téma BARVA 
DO STŘIHU je
dostatečně široké, 
aby v něm mohli 
předvést svoji 
kreativitu,“ řekl 
během vyhlašování 
v sobotu 14. března 
Jan Cigánik.
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TÉMA: BARVA DO STŘIHU
Úkolem soutěžících je vytvořit krea-
tivní, ale nositelný účes, na kterém 
prokážou svoje dovednosti, nápaditost 
a originalitu při barvení, střihu a ko-
nečném stylingu vlasů.

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY
Střih: délka vlasů je libovolná, střih 
by měl korespondovat s barevnými 
efekty.
Barva: barevná škála a kombinace od-
stínů je libovolná. Je zakázáno použití 
barevných sprejů, vlasových řasenek.
Styling: Všechny partie mohou být 
zpracovány v libovolném směru a tva-
ru. důraz bude kladen na nositelnost, 
čistotu a originalitu provedení.
Další zpracování: K vypracování 
účesu lze použít libovolné pomůcky, 
nástroje a nářadí. Je zakázáno použití 
příčesů, vlasových doplňků a ozdob, 
prodloužení a zahuštění vlasů. V zá-
jmu kvality fotografií je doporučeno 
obličej modelky lehce upravit líče-
ním, které však nesmí být dominant-
ní, bez třpytek a lepení řas, bez prvků 
bodypaintingu. Všechny doplňky (ná- 
ušnice, řetízky, náhrdelníky, piercing 
apod.) jsou zakázány.
Fotografie: povinností soutěžících je 
zaslat foto účesu ze všech čtyř stran, 
v tištěné podobě. Foto musí mít bílé 
pozadí a lesklé provedení velikost  
20 x 30 cm. Model musí být vyfoto-
grafován po ramena. Jakékoli retušo-
vání fotografií je zakázáno.

HODNOCENÍ
Čtrnáct nejlepších prací (finalistů) vy- 
bere porota složená z nezávislých odbor- 
níků. Ve finále je bude hodnotit komise 
složená pouze ze špičkových odbor- 
níků. důraz bude kladen na origina-
litu, čistotu provedení, nápaditost, tvar 

a samozřejmě celkový vzhled vlasů, 
které musí i přes provedené techniky 
barvení působit zdravým, přirozeným 
dojmem. Je zakázáno použití příčesů, 
prodloužení a zahuštění vlasů, dále pak 
vlasových doplňků a ozdob. na dodr-
žování pravidel během celé soutěže 
budou dohlížet její garanti. Seznam 
14 finalistů soutěže bude zveřejněn 
do 6. 7. 2015 na www.worldofbeauty- 
andspa.cz, finalisté budou kontaktová- 
ni organizátory soutěže.

FINÁLE SOUTĚŽE
proběhne v rámci mezinárodního ve-
letrhu World of beauty & Spa podzim 
2015 v sobotu 5. září 2015 v pVa let-
ňany – praha 9. barvu by měli mít sou-
těžící předem připravenu. Modelka na-
stoupí na molo se suchými vlasy hladce 
sčesanými dozadu. V průběhu finále 
provedou soutěžící styling za pomoci 
libovolného nářadí, pomůcek a stylin-
gových přípravků. Všechny modelky 
budou oblečeny do speciální pláštěnky, 
kterou dodá pořadatel. Časový limit na 
zhotovení účesu je 45 minut.

Vítěz získá 25 000 Kč v hotovosti  
a 25 000 Kč v poukázkách na nákup 
zboží od partnerů soutěže. V dalším roč-
níku již vítěz nesmí soutěžit, stává se au-
tomaticky členem týmu garantů. Všich-
ni zúčastnění soutěžící obdrží diplom  
a volnou vstupenku na veletrh World of 
beauty & Spa podzim 2015. 

Důležité upozornění: podmínkou 
účasti v soutěži je dokončené vzdělá- 
ní v oboru kadeřník – vyučení nebo  
rekvalifikace. Fotografie nesmí být  
před soutěží použity k jiným účelům. 
Zaslané materiály se nevrací, soutě- 
žící i modelka souhlasí s použitím  
dle potřeb pořadatele. Startovné činí  
200 Kč a je nutné jej uhradit poštov- 
ní poukázkou typu a na číslo účtu 
6007522001/5500.

přihlášku, fotografie a ofocený útr-
žek zaplacené složenky zašlete do 30. 6. 
2015 na adresu: Ing. lenka Konečná, 
Smaragdová 322, 154 00 praha 5. na 
obálku připište heslo InSpIraCE 2016.

Poznámka: přihlášku a další infor-
mace najdete na internetové adrese 
www.worldofbeautyandspa.cz nebo na 
www.souhair.cz.              

 Připravila ym
Foto: archiv

PŘIHLÁŠKA DO SOUTĚŽE INSPIRACE 2016

Jméno a příjmení:

Telefon:

E-mail:

adresa:

Přihlašuji se do soutěže Inspirace 2016 a souhlasím se soutěžními podmínkami:

podpis soutěžícího: podpis modelky:

Soutěž




