INTERNATIONAL BARBER BATTLE 2019
20-22 WRZEŚNIA 2019r.
PTAK WARSAW EXPO

§1
Postanowienia Ogólne
1.

Przepisy niniejszego Regulaminu (zwanego dalej „Regulaminem”) obowiązują Uczestników
International Barber Battle (zwanym dalej „Konkursem”), organizowanego przez Ptak Warsaw
Expo Sp. z o.o. w ramach Międzynarodowych Targów Fryzjerskich i Kosmetycznych Beauty Days.
Integralnymi częściami Regulaminu są:
 Zgłoszenie Uczestnictwa (Formularz zgłoszeniowy: https://beautydays.pl/internationalbarber-battle/)

2.

Konkurs odbędzie się w Ptak Warsaw Expo Sp. z o.o. Al. Katowicka 62, 05-830 Nadarzyn podczas
Międzynarodowych Targów Fryzjerskich i Kosmetycznych Beauty Days w terminie 22.09.2019r.
w godzinach 10:00 – 18:00.

3.

Zgłoszenia przyjmowane są dnia 01.09.2019r.

4.

Konkurs odbędzie się w kategoriach:
 CLASSIC HAIRCUT
 FAST FADE

§2
Warunki Uczestnictwa
1.

Uczestnik musi mieć ukończone 16 lat. W Konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół fryzjerskich
oraz osoby pracujące czynnie zawodowo (Barber, Fryzjer damsko-męski, etc.).

2.

Uczestnik może wziąć udział w dwóch kategoriach. Pod warunkiem uiszczenia kolejnego
wpisowego.

3.

Uczestnik przystępujący do konkursu winien jest okazać dokument potwierdzający kwalifikacje
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zawodowe, tj. dyplom czeladniczy, dyplom mistrzowski, dyplom ukończenia szkoły fryzjerskiej,
bądź zaświadczenie wystawione przez szkołę o kontynuacji nauki, zaświadczenie wystawione
przez Izbę rzemieślniczą lub zakład pracy.
4.

Uczestnik zobowiązany jest dołączyć do zgłoszenie zdjęcie swojej pracy nawiązującej do kategorii,
wybranej w formularzu zgłoszeniowym.

5.

Udział w Konkursie jest płatny. Warunkiem udziału jest zakupienie biletu - wpisowego na portalu
www.ebilet.pl w wysokości 40,00 zł brutto za jedną konkurencję w zależności od wyboru:
 Udział w bitwie - kategoria CLASSIC HAIRCUT - https://sklep.ebilet.pl/18014398509482161
 Udział w bitwie - kategoria FAST FADE - https://sklep.ebilet.pl/18014398509482161

6.

Uczestnik bierze udział w Konkursie na koszt i ryzyko własne (materiały, model, dojazd,
zakwaterowanie itp.).

7.

Zgłoszenia przyjmowane są dnia 01.09.2019r.

§3
Zasady Konkursu
1.

Kategorie Konkursu:
 CLASSIC HAIRCUT
 FAST FADE

2.

W wypadku większej liczby zgłoszeń Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego
zakończenia przyjmowania zgłoszeń.

3.

CLASSIC HAIRCUT

Zadaniem uczestników jest wykonanie strzyżenia, a następnie modelowania i stylizacji fryzury
klasycznej.
 Czas wykonania pracy 35 minut.
 Pracę konkursową Uczestnik wykonuje na żywym modelu.
 Przed rozpoczęciem konkurencji włosy modela muszą być suche, nieprzygotowane,
niewyczesane wcześniej (bez przygotowania konturów, bez wcześniejszego
modelowania/stylizowania fryzury), i zaczesane gładko do tyłu.
 Długość włosów na koronie głowy - minimum 7cm.
 Długość włosów w części skroniowej i potylicznej - minimum 2cm .
 Włosy muszą być skrócone minimum 2 cm.
 Fryzura z przedziałkiem lub czesana pod górę
 Przedziałek nie wygalany
 Ocenie podlegają proporcje i zachowanie kształtów głowy, twarzy i fryzury klasycznej
 Fade od zera niedozwolony. Włosy na bokach po strzyżeniu muszą mieć nie mniej niż 0,5 cm
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4.

Ocenie podlega płynne połączenie włosów z zarostem
Makijaż lub koloryzacja twarzy jest zabroniona.
Włosy w kolorze naturalnym (bez koloryzacji).
Broda oraz wąsy nie będą oceniane.

FAST FADE

Jest to konkurencja dla najszybszych w swoim fachu. Zadaniem uczestników jest wykonanie strzyżenia
typu FADE w czasie krótszym niż 20 min.









Jury będzie oceniać czas wykonania strzyżenia, czystość FADE’a oraz całościową estetykę pracy.
Czas wykonania pracy to 20 minut.
Pracę konkursową Uczestnik wykonuje na żywym modelu.
Model ma mieć suche, nieprzygotowane wcześniej włosy.
Włosy w kolorze naturalnym, bez wcześniejszej koloryzacji oraz bez przygotowanych konturów.
Długość włosów na koronie głowy min. 5cm.
Długość włosów w częściach skroniowych i potylicznych min. 2cm.
Włosy po ostrzyżeniu muszą być nie krótsze niż 1cm na koronie głowy i boki strzyżone stopniowo
od skóry głowy.

5.

Narzędzia CLASSIC HAIRCUT oraz FAST FADE. Podczas konkurencji dozwolone są narzędzia
fryzjerskie:
Nożyczki fryzjerskie.
Degażówki.
Brzytwa.
Maszynka elektryczna.
Trymer.
Suszarka.
Grzebienie.
Szczotka tunelowa, szczotka płaska.
Rozpylacz.
Karkówka.
Peniuar fryzjerski.
Szczotka do fade’ów.














Narzędzia niedozwolone:
 Prostownica.
 Lokówka.
 Szczotka okrągła.

PTAK WARSAW EXPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Nadarzynie przy Alei Katowickiej 62,
zarejestrowaną pod numerem KRS 0000671001 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, gdzie przechowywana jest dokumentacja spółki, NIP
5342544579, REGON 366965350, Kapitał zakładowy 83 818 100,00zł

6.

Kosmetyki
DOZWOLONE





Typu pre-styler: grooming spray, tonic,
etc.
Stylizacja: pomada, pasta, żel, glinka,
wosk, etc.
Golenie: żel, krem, balsam po goleniu,
woda kolońska
Talk

ZABRONIONE




Lakier do włosów
Nabłyszczasz
Farba w spray`u

7.



Ubiór
Nie będzie oceniany
Musi tworzyć spójną stylistykę z fryzurą (look w stylu smart casual, gentleman, punk, rockabilly,
etc.)

8.

Jury ocenia uczestników konkursu w formacie otwartego oceniania, przyznaje nagrody
i wyróżnienia, a także interpretuje Regulamin. Ocena i interpretacja Jury jest ostateczna i nie
podlega odwołaniu. Żadne odwołania od decyzji Jury nie będą uwzględniane.

9.

Przed rozpoczęciem Konkursu uczestnicy losują numery stanowisk. Pod wylosowanymi numerami
funkcjonują w tabelach ocen Jury.

10. W sprawach spornych głosem decydującym jest głos przewodniczącego komisji sędziowskiej.
11. Punktacja
 Oceniane będą umiejętności kandydata, całokształt stworzonego wizerunku oraz zastosowanie się
do Regulaminu.
 Ocena i punktacja jest jawna.
12. W razie nieprzestrzegania zasad Regulaminu każdy członek komisji kontroli ma prawo przyznać
uczestnikowi punkty karne za uchybienia. Komisja ma prawo również zdyskwalifikować Uczestnika
w przypadku zamiany numeru stanowiska.
13. Uczestnik i model wyrażają zgodę na wykorzystanie wizerunku i wykonanej pracy dla potrzeb
promocyjnych, marketingowych i dokumentacyjnych Międzynarodowych Targów Fryzjerskich
i Kosmetycznych Beauty Days.
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14. Nagrody
 I miejsce CLASSIC HAIRCUT – Statuetka, Dyplom oraz nagrody rzeczowe wartości 2 500zł
 II miejsce CLASSIC HAIRCUT - Statuetka, Dyplom oraz nagrody rzeczowe wartości 1 500zł
 III miejsce CLASSIC HAIRCUT - Statuetka, Dyplom oraz nagrody rzeczowe wartości 1 500zł
 I miejsce FAST FADE – Statuetka, Dyplom oraz nagrody rzeczowe wartości 2 500zł
 II miejsce FAST FADE - Statuetka, Dyplom oraz nagrody rzeczowe wartości 1 500zł
 III miejsce FAST FADE - Statuetka, Dyplom oraz nagrody rzeczowe wartości 1 500zł
Pozostali uczestnicy otrzymają nagrody rzeczowe o łącznej wartości 20 000zł.
15. Celem Konkursu International Barber Battle jest wyłonienie:
 Mistrza Barberingu 2019 w kategorii CLASSIC HAIRUT
 Mistrza Barberingu 2019 w kategorii FAST FADE
16. Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych
(Dz. U. z 2004 roku Nr 4, poz. 27 z późn. zm.).
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