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оголошує змагання з фарбування в категоріях:  
"The best blond" і "The best creative colors". 

 

      Для участі в конкурсі, в період з 20 жовтня по 1 грудня 2016 
року необхідно  надіслати від двох до п'яти фотографій, на яких 

зображена Ваша модель після фарбування з П.І.Б. майстра і 
обраною категорією. У Вашій роботі має простежуватися чистота 

кольору і гармонійність образу. 
Правила конкурсу: 

 Реєстраційний внесок за участь у конкурсі становить: 200 грн.  
 Конкурсні фотографії потрібно відіслати на електронну пошту bes.in.ua@gmail.com 
 Фотоматеріали учасників розміщуються в альбомах "THE best blond" і "the best 

creative colors" в FB, на сторінці Академії.  
 Відбір конкурсних робіт до фіналу буде проходити з 2 по 5 грудня 2016 року за 

результатами суддівського голосування. 
 Допускається участь конкурсанта в двох номінаціях. Якщо через невідповідність 

правилам фотографії знімаються з конкурсу, користувач має право додати 
натомість нові, що відповідають правилам. Заявлені на конкурс фотоматеріали 
повинні бути підписані, а підпис відповідати фотографії. 

 Фотографія, заявлена на конкурс, повинна відповідати концепції і ідеї 
конкурсу: в категорії The best blond допускаються роботи з будь-якого виду 
фарбування не нижче 7-го рівня світлості, the best creative colors - не менше 3-х 
відтінків на волоссі. Групові фото на конкурс не допускаються. Фотографія повинна 
бути чіткою і досить яскравою. 

 До участі в конкурсі приймаються фото, як зроблені професійними фотографами, 
так і аматорські, а також постановочні. До участі в конкурсі не допускаються фото 
завідомо низької якості, також не допускаються фотографії, що не відповідають ідеї 
конкурсу. 

 У конкурсі не можуть брати участь фотографії, запозичені на інших сайтах, а також 
ті, що викликають сумніви в авторстві користувача. Фото, заявлені на конкурс, після 
початку голосування видалити неможливо. До початку голосування Ви можете 
звернутися з проханням про видалення фото в формі зворотного зв'язку. 

 Всі фотографії, що не відповідають зазначеним пунктам, знімаються з конкурсу 
відразу ж після перевірки їх адміністратором, з правом автора замінити їх на інші - 
більш підходящої якості і відповідно конкурсній тематиці. 

  Заборонені фото, що пропагандують насильство, агресію, а також фотографії 
порнографічного характеру. 

 У фінал конкурсу потрапляють 14 учасників у кожній категорії. 13 учасників - за 
результатами голосування суддівської комісії. 

    Фінал конкурсу відбудеться 8.12.2016р., в рамках виставки «Імідж краси», м. Львів! 

Головні призи конкурсу: 
 Трихологічна безпровідна камера зі спеціальною програмою  
 Сертифікат на навчання у Володимира Ніколаєва 
 Набір фізичних фарб "MOVIE COLORS" 
 Набір для Кератину 
 Набір мінералізації 
 Заохочувальні призи для всіх учасників  

За додатковими питаннями звертайтеся:  

https://www.facebook.com/academy.thebest/app/1496937530580019/ 

https://thebes.typeform.com/to/Yl9MuP 

https://www.facebook.com/academy.thebest/app/1496937530580019/
https://thebes.typeform.com/to/Yl9MuP

