
9 грудня 2016 року , 10:00 – 15:00  

Конкурс корекції  погляду   

«Magic  Lashes»  

Номінації:  
- «Класичне нарощування» (2 год.)  

- «Подвійний об’єм 2D» або «Об’ємне нарощування вій 2D» (2.5 год.)  

- «Потрійний об’єм 3D» або «Об’ємне нарощування вій 3D» (3 год.)  

Умови участі:  

-Учасником конкурсу може бути будь-який майстер, який пройшов навчання і має відповідний  

диплом (сертифікат) та працює на професійних матеріалах і подав заявку на участь.  

-Техніка виконання конкурсного завдання обирається на розсуд учасника.  

-Учасники  повинні  мати  всі  необхідні  матеріали,  інструменти  та  аксесуари  для  виконання  

конкурсного завдання.  

-Організатори конкурсу надають  для роботи кушетку, стілець, стіл, розетку, лампу.  

- Учасники повинні пройти реєстрацію до початку конкурсу (за 30 хв до старту номінації) та 

отримати номер і пакет учасника.  

- Оплатити організаційний внесок при подачі заявки (інформацію уточнити в організаторів)  

- Майстер зобов'язаний з'явитися на конкурс завчасно (за 30 хвилин), мати все необхідне для 

виконання конкурсної роботи, і підготувати своє робоче місце. 

- Моделі повинні пройти попередній перегляд у спостерігачів «Lash Expert» за 10 хвилин до початку 

роботи. 

-Початком і закінченням виконання роботи служить сигнал гонга або сигнал «стоп».  

- Після команди «стоп» майстер повинен негайно припинити роботу і покинути зону чемпіонату 

(навіть якщо бере участь у наступній номінації). Моделі повинні залишатися на своїх місцях в 

положенні лежачи для первинної оцінки спостерігачами. Після - модель проходить в суддівську зі 

своїм Lash check,та потім пройти на фото. Контроль часу і регламент здійснюються ведучим 

конкурсу або ж Lash Expert. 

Вимоги до моделі: приємна зовнішность, одягнена відповідно обраної номінації, волосся повинно 

бути чистими і акуратно укладеним в зачіску, повинен бути виконаний макіяж (допускається лише 

макіяж Nude, без використання стрілок і туші).  

Вимоги по номінаціям: 

1. Заборонено в будь-який з номінацій: 

• Використання як інструменту: голки, зубочистки та інші колючі і ріжучі інструменти крім 

пінцетів. 

• Використовувати не професійні саморобні інструменти, матеріали, аксесуари. 

• Використання стрілок в макіяжі. 

2. Загальні критерії оцінювання: 

• Загальне враження  

• Наявність склеєних вій 

• Чистота виконання роботи (к-ть клею) 

• Зона зцеплення натуральної вії з нарощеною 

• Моделювання форми ока 

• Симетричність 

• Відступ від кореня вій 

• Обсяг (заповнення вій на 100%) 

• Відповідність довжини, товщини вій, кольору 

• Плавність переходів (верхня лінія), пропрацювання внутрішніх та зовнішніх кутів та ін. 

• Штрафні бали знімаються за: запізнення, непрофесійні інструменти та матеріали, відсутність 

дезінфекції, безлад на робочому місці, відсутність учасника або моделі під час конкурсу, 



розмови під час конкурсу з суддями або іншими конкурсантами, присутність учасника поруч 

з моделлю після гонга або під час суддівства . 

 Журі  залишає  за  собою  право  дискваліфікувати  учасника  за  порушення  правил  

проведення конкурсу.  

 Всі переможці конкурсу будуть нагороджені дипломами, пам’ятними призами та висвітлені 

на сайтах і спеціалізованих журналах.   

Для участі у конкурсі необхідно подати заявку на адресу : 

sekret009@ukr.net; тел.: 067 3732702. 

Бланк заявки доступний на https://vk.com/konkyrs_magic_lashes   

Терміни подачі заявки : до 27.11.2016 року.  

Кількість місць обмежена!   

За додатковою інформацією звертайтеся до організатора:  

тел.: 0673732702; 0676711436; 0673273008;    

email: sekret009@ukr.net; fairs@galexpo.lviv.ua; nml@galexpo.lviv.ua 
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