
7-9 грудня 2016 року - Львівський   Палац   

Мистецтв    (вул. Коперніка,17) , в рамках 

Спеціалізованої виставки «Імідж Краси» втретє 

відбудеться конкурс мистецтва манікюру  

«YOUR NAILS. Світ нігтьового мистецтва» 

Відкритий для участі професіоналів з нігтьової естетики при наявності 

відповідного диплому (сертифікату) на надання даних послуг. Змагання 

передбачає участь у категоріях:  

«Юніори» - це майстри, які ніколи не приймали участь в будь яких конкурсах, 

змаганнях, або не займали призові місця 

«Майстри» - це професіонали, які приймали участь в конкурсах, змаганнях і 

займали призові місця .  

Переможці конкурсу будуть нагороджені дипломами, цінними призами та 

висвітлені на сайтах і спеціалізованих журналах.  

Конкурс проводиться у номінаціях: 

 «очно» (номінація виконується в рамках конкурсного майданчика) та 

 «заочно» (номінація проводиться серед готових робіт, виконаних 

заздалегідь -присутність конкурсанта необов’язкова). 

* Вартість участі залежить від обраної номінації .  

Кількість місць – обмежена! 

 

Очні номінації: 

Умови  участі :  

 Учасники і моделі несуть повну відповідальність за поведінку на 

конкурсному майданчику, а також дотримуються правил техніки безпеки.  

 Робота виконується на конкурсному майданчику відповідно до часових 

меж конкурсу. 

 Учасник самостійно забезпечує себе усіма необхідними матеріалами і 

інструментами для роботи (в тому числі УФ-лампами). 

 За 15-20 хв. до початку змагання буде проведений брифінг, де учасники 

зможуть отримати відповіді на всі свої запитання.  

 Під час брифінгу учасникам заборонено доторкатись до моделей і 

матеріалів.  

 Учасники повинні прибути вчасно до місця реєстрації, для отримання 

інформації по змаганнях. Учасники, які спізнились, допускаються до 

конкурсу за умови завершення змагання одночасно з рештою учасників.  

 До початку змагання учасник повинен викласти всі інструменти і 

матеріали необхідні йому для роботи, на стіл. Всі робочі кейси, сумки 



повинні бути зачинені, користуватися ними під час змагання без дозволу і 

присутності наглядача – заборонено.  

 Модель підбирається учасником самостійно, але згідно основних вимог    

( вік – від 18 років, якщо модель молодша 18 років –необхідно мати 

письмовий дозвіл на участь від батьків або їх присутність. На вимогу 

організаторів модель  повинна пред’явити паспорт).  

 Робота виконується лише на руках моделі.  

 Моделі забороняється допомагати учаснику під час змагань.  

 Від початку змагань учасникам і моделям забороняється залишати 

конкурсний майданчик без дозволу наглядача.  

 По оголошенню закінчення номінації, учасник повинен негайно закінчити 

роботу, залишити всі матеріали і інструменти, встати і відійти від 

робочого місця.  

 Учаснику заборонено доторкатись до рук моделі до повного оцінювання 

роботи суддями.  

 Одразу по закінченню номінації, моделі разом з наглядачами необхідно 

підійти до суддівської зони. На руці у моделі повинен бути номер, який 

учаснику видається під час реєстрації. Прикраси на руках моделі (на 

пальцях, зап’ястях і т. д.) – заборонені.  

 Моделі забороняється залишати конкурсний майданчик до повного 

оцінювання.  

 Під час оцінки робіт, розмови з моделлю заборонені.  

 Учаснику забороняється знаходитись біля суддівської зони.  

 Якщо учасник не погоджується з результатами оцінок, необхідно подати 

запит до організатора і протягом трьох днів, організатор зобов’язаний 

надати протокол оцінювання в друкованому або електронному варіанті.  

 Організатори залишають за собою право давати штрафні бали або 

дискваліфікувати учасника або модель за порушення правил.  

 

1. Номінація : «Конкурсний дизайн гель-лаком на довгих нігтях» 

Тема: «Зимова казка» 

Дана номінація виключно виконується в рамках конкурсного майданчика, на 

обох руках. В даній роботі учасник демонструє технічні та практичні навики 

нанесення гель лаку, гель фарб. У моделі заздалегідь повинна бути виконана 

чистка (без пошкоджень, травм, поранень), довжина вільного краю не менше 5 

мм., форма квадрат. Ніготь може бути натуральним або нарощеним (гелем/ 

акрилом) з врахуванням правильної будови нігтя. Дизайн на 100% повинен 

відповідати заданій темі. Робота виконується гель-лаками, гель фарбами, 

обов'язкове фінішне покриття (глянцеве/матове), покриття повинно бути 



рівномірним, гладким без випуклостей. Дизайн має гармоніювати на кожному 

нігті.   Не дозволяється: використання шаблонів, стемпінів, наклейок, будь яких 

прикрас.Час виконання роботи120 хв. Максимальна оцінка 70 балів. 

 

Критерії оцінювання: 

1. Загальне враження - враження від роботи в цілому, рівень роботи, ідея в 

цілому. Балів - 10  

2. Оригінальність ідеї, розкриття теми - оцінюється поєднання нейл-дизайну 

з темою конкурсу, незвичайний підхід в розкритті теми, унікальний стиль. 

Балів - 10  

3. Техніка - створення дизайну . Балів - 10  

4. Складність роботи - оцінюється технічно правильне створення 

перспективи дизайну і майстерність мініатюри. Балів - 10  

5. Колористика - гармонія кольору, підбір кольорів їх поєднання. Балів - 10  

6. Композиція - вміння уявити сюжетну лінію дизайну. Балів - 10  

7. Якість виконання, чистота - оцінюється чіткість і чистота роботи, 

охайність, якість промальовування дрібних елементів дизайну, їх акуратність, 

детальність. Балів - 10  

8. Роботи будуть оцінюватися професійним журі і займуть три призових 

місця: 1, 2, 3.Або для журі - переможе тільки одна робота.  

Вартість участі: 200грн. 

Для реєстрації звертайтеся за тел.: 0679309736; 0673737166; 

0676711436. 

2. Номінація «Комбінована апаратна чистка з покриттям гель- 

лаком»  

Дана номінація поділяється на категорії майстри та юніори.  

Час виконання роботи юніори-70хв., майстри - 60хв. 

Робота виконується виключно на конкурсному майданчику. На одній руці 

учасник виконує комбіновану апаратну чистку і покриття гель- лаком 

французький манікюр. Нанесення гель-лаку (рожевий, бежевий) за вибором 

учасника. Покриття повинно бути гладким, чистим і рівномірним без згустків, 

гель-лак повинен максимально бути наближеним до зони кутикули, але не 

попадаючи на шкіру. Білий колір гель-лаку має бути яскраво білим і однаковий 

на всій поверхні, без мармурових розводів, торці нігтів повинні бути 

промальовані . Лінії повинні бути чіткими і доведені до країв (чітка різниця між 

рожевим і білим) симетрична. На другій руці чистка не виконується, для 

порівняння і покривається однотонним червоним гель- лаком. Форма повинна 

гармонійно підходити до руки моделі і бути однаковою на всіх пальцях. 

Довжина має бути однаковою і не довшою чим 5 мм. Фінішне покриття  має 

бути глянцевою, рівномірним без матових острівців і без залишків липкого 



слою. Поверхня повинна бути повністю гладкою, не повинно бути ям, горбів і 

здуття.  Абсолютно рівна поверхня. На руках у моделі не повинно бути слідів 

крему або олійки. 

Максимальна кількість балів 60 балів. 

Критерії оцінювання: 

 1. Техніка опрацювання зони кутикули, вона має бути без порізів, тріщин.  

Головне без слідів фрезів чи інструменту  ( 10 балів ). 

2. Опрацювання бокових валиків, пазух. Не повинно бути слідів 

інструменту, порізів- 10 балів.  

3. Нанесення гель лаку - нанесення повинно бути рівномірним, без потьоків, 

максимально наближено до зони кутикули, в зоні бокових валиків гель лак 

рівномірно з обох боків (10 балів ). 

4. Промальовування французького - усмішка повинна бути однаковою на 

всіх нігтях, чітка, промальований торець. Не повинно бути залишків гель лаку 

на внутрішніх частинах нігтя (10 балів ). 

5. Форма та зовнішній вигляд , довжина та форма на всіх нігтях повинна 

бути однакова не більша за 5 мм (10 балів).  

6. Чистота виконаної роботи- зовнішній вигляд повинен бути акуратним (10 

балів). 

7. Роботи будуть оцінюватися професійним журі і займуть три призових 

місця: 1, 2, 3. Або для журі - переможе тільки одна робота.  
 

Вартість участі: 150 грн. 

Для реєстрації звертайтеся за тел.: 0679309736; 0673737166; 0676711436. 

3. Номінація: «Салонне моделювання нігтів за гелевою 

технологією. Перманентний французький манікюр» 

Дана номінація  не має поділу на категорії.  

Час виконання: 120 хвилин. 

Завдання: учасники змагань за 2 години повинні змоделювати салонні нігті + 

перманентний “французький манікюр” за гелевою технологією на одній руці 

моделі із застосуванням передових професійних препаратів. Друга рука моделі 

повинна бути вже готовою: за салонною технологією змодельовані нігті та 

покриті червоним лаком чи гель-лаком (без перламутру і блискіток). 

Допускаються будь-які техніки при виконанні роботи. Моделювання нігтів 

може виконуватися рожевим, прозорим або камуфлюючим гелем. Для 

перманентного “френчу” дозволяється використовувати в роботі як гель-фарби, 

так і гель-лаки. Дозволяється використання будь-яких базових і верхніх 

покриттів для нігтів. Дозволяється використовувати олії і крему для рук і нігтів, 

але не повинно бути видно їх залишків на нігтях чи руках. Модель може бути зі 

знятим глянцем нігтьової пластини. Перед конкурсом старійшини відзначають 

особливості рук моделей в «Nail check».      



Критерії оцінювання 

1. Загальне враження - професіоналізм виконання салонного моделювання 

нігтів: охайність роботи, чіткість форми і лінія посмішки. Балів 10 

2. Чистота роботи - відсутність пилу і бруду, слідів гель-лаку, масла та 

інших матеріалів на руках моделі. Балів 5 

3. Техніка - Оцінюється відсутність відслоєнь, бульбашок повітря і 

«мармуру» в матеріалі. Колір моделюючого гелю може бути 

напівпрозорим чи камуфлюючим і мати плавний перехід від лінії 

посмішки до зони кутикули. Білий колір “французького манікюру” 

повинен бути рівним  та без прозоруватості, “вусика” повинні бути на 

однаковому рівні. Балів 10 

4. Лінія кутикули – лінія переходу нарощеного нігтя у натуральний  в зоні 

кутикули має бути гладкою та не повинна  мати товщини матеріалу. Балів 

10 

5. Форма - має бути квадратною та однаковою на всіх нігтях без відхилень. 

Бокові сторони нігтів при вигляді зверху повинні бути паралельні між 

собою. Не допускається будь-яке звуження чи розширення нігтів на 

вільному краю. Балів 10 

6. Довжина - підбирається відповідно до довжини нігтьового ложа та  

повинна бути однаковою на обох руках. Довжина змодельованого 

вільного краю нігтя повинна відповідати ½ довжини нігтьового ложа 

(вимірювання відповідності довжини по центру нігтя). Балів 10 

7. Поздовжня арка нігтя - повинна бути однаковою на всіх нігтях. Нігті 

мають бути рівними, без вм'ятин або напливів. Найвища точка вигину 

(апекс) може бути в проміжку від ½ натурального нігтьового ложа до ½ 

змодельованого нігтя, але однаковою на всіх нігтях і мати однакову 

висоту. Балів 10 

8. Бокові сторони – бокові сторони змодельованого вільного краю повинні 

бути продовженням натуральної пластини в місці переходу в “стресову 

зону” і складати рівну пряму лінію паралельну боковій осі пальця. Бокові 

сторони повинні бути паралельними між собою (вигляд збоку). Балів 10 

9. Поперечна арка нігтя (вигин С - кривої) - повинна  бути симетричною і 

мати однаковий вигин на всіх нігтях не менше 30% від повного кола. 

Конкейв та конвекс повинні бути паралельні. Найвища точка повинна 

знаходитися по центру поперечної арки.  Балів 10 

10. Вільний край нігтя - товщина вільного краю (торець нігтя) має бути 

однаковою  та рівномірною на всіх нігтях та складати не більше 1мм в 

висоті. Балів 10 

11. Верхнє покриття - поверхня  нігтя повинна бути ідеально гладенькою по 

всій площі змодельованих нігтів. Фінішне покриття повинне бути 

нанесено рівномірно, без напливів. Ніготь повинен мати рівний блиск, без 

матовості і «острівців». Балів 5 

12. Лінія посмішки - повинна бути чіткою, симетричною на всіх нігтях, мати 

однакову форму і глибину. Вона не повинна являти собою пряму лінію. 

Балів 10 



13. Покриття лаком (виконується заздалегідь) - виконується емалевим 

червоним лаком чи гель-лаком без блискіток і перламутру. Лак повинен 

рівномірно покривати всю поверхню нігтя, від зони кутикули до кінця 

вільного краю нігтя, включаючи «лінію волоса» - торець нігтя. Відстань 

від кутикули до лакового покриття повинна бути однаковим на всіх 

нігтях і не перевищувати 0.1 мм. Балів 5  

14. Штрафні бали. При нанесенні травм моделі в процесі моделювання в зоні 

кутикули або перепилювання натуральних нігтів і.т.п., призначаються 

штрафні бали, кожним із суддів. Балів 5 

Максимальна кількість балів – 115. 

 

4. Номінація " Покриття гелями Soak Off" моделювання. 

В даній номінації учасник повинен змоделювати об'єм за допомогу 

базового покриття на натуральних нігтях. Необхідно завчасно 

підготувати руки моделі, зробити чистку та надати форму. Довжина 

може бути довільною але однаковою на всіх нігтях. На одній руці 

учасник виконує французький манікюр, на іншій однотонний 

червоний гель -лак. Нанесення гель-лаку (рожевий, бежевий) за 

вибором учасника. Покриття повинно бути гладким, чистим і 

рівномірним без згустків, гель-лак повинен максимально бути 

наближеним до зони кутикули, але не попадаючи на шкіру. Білий 

колір гель-лаку має бути яскраво білим і однаковий на всій поверхні, 

без мармурових розводів, торці нігтів повинні бути промальовані . 

Лінії повинні бути чіткими і доведені до країв (чітка різниця між 

рожевим і білим) симетрична. Фінішне покриття  має бути 

глянцевою, рівномірним без матових острівців і без залишків липкого 

слою. Поверхня повинна бути повністю гладкою, не повинно бути ям, 

горбів і здуття. Абсолютно рівна поверхня. На руках у моделі не 

повинно бути слідів крему або олійок. 

Час виконання роботи 60 хв. Максимальна кількість балів 60 балів. 

Критерії оцінювання: 

1. Форма- форма нігтів може бути довільна але однакова на всіх 

пальцях- 10 балів  

2. Виконаний об'єм - найвища точка підняття не повинна бути 

вищою за задній ( лотиральний) валик, на всіх нігтях на одній 

площині - 20 балів  



3. Нанесення гель лаку - нанесення повинно бути рівномірним, без 

потьоків,  максимально наближено до зони кутикули, в зоні бокових 

валиків гель лак рівномірно з обох боків- 10 балів  

4. Промальовування французького - усмішка повинна бути 

однаковою на всіх нігтях, чітка, промальований торець. Не повинно 

бути залишків гель лаку на внутрішніх частинах нігтя- 10 балів  

5. Зовнішній вигляд- об'єм повинен прикрашати руки - 10 балів   

6. Роботи будуть оцінюватися професійним журі і займуть три 

призових місця: 1, 2, 3.Або для журі - переможе тільки одна робота.  

Вартість участі: 120 грн. 

Для реєстрації звертайтеся за тел.:  

0679309736; 0673737166; 0676711436 

 

Заочні номінації: 

5. Номінація «Художній розпис (в коробочках) 

Тема :" Новорічна ніч " 

 

Конкурс проводиться серед готових робіт, учасники виконують роботу 

заздалегідь, яку висилають організатору конкурсу поштою, або приносять 

в день конкурсу до початку робочого дня  

(10 год.00 хв). 

У конкурсі можуть брати участь всі майстри в сфері нігтьової естетики, 

які вміють малювати будь-якими техніками художнього розпису. Явка 

конкурсанта, що представляє роботу не обов'язкова. 

Робота не може брати участь в конкурсі, якщо вона була представлена на 

іншому змаганні, конкурсі або чемпіонаті, навіть з невеликими змінами. 

Конкурс проходить заочно. Дизайн виконується на типсах заздалегідь. 

Вони розміщуються і кріпляться в закритій ємності (коробка, дисплей). 

Вони можуть бути куплені або виготовлені. Зверху ємність повинна бути 

закрита прозорою кришкою, яка обов'язково повинна відкриватися. Дно 

ємності повинно бути однотонним та непрозорими. Можливо оформлення 

ємності і його фону будь-яким дизайном, виконаним майстром. Всі роботи 

конкурсантів повинні бути на 100% готові до початку змагання. 

Конкурсант повинен створити дизайн на 10 типсах, будь-якими техніками 



художнього розпису нігтів. Дозволені акрилові, акварельні фарби, лаки, 

сатинові і глянцеві покриття. Дозволено використання фінішного гелевого 

покриття. Номери типсів повинні відповідати розмірам від 1 до 10 і 

відповідати нігтям правої і лівої рук. Наприклад: 8,6,5,6,3 + 3,6,5,6,8. 

Типси не повинні бути склеєні між собою. Забороняється використання 

типсів одного розміру. Форма типсів - довільна. Максимальна довжина 

типса не повинна перевищувати 5 см. Конкурсант може виставити будь-

яку кількість робіт. 

Критерії оцінювання: 

1. Загальне враження - враження від роботи в цілому, рівень роботи, 

розкриття ідея. Балів - 10 

2. Оригінальність ідеї, розкриття теми - оцінюється поєднання нейл-

дизайну з темою конкурсу, незвичайний підхід в розкритті теми, 

унікальний стиль. Балів - 10 

3. Техніка - оцінюється кількість використаних технік розпису і поєднання 

їх між собою. Балів - 10 

4. Складність роботи - оцінюється технічно правильне створення 

перспективи дизайну і майстерність мініатюри. Балів - 10 

5. Колористика - гармонія кольору, підбір кольорів і їх поєднання. 

Використання техніки створення світла - тіні. Балів - 10 

6. Компонування - вміння об'єднати елементи дизайну на типсах, їх 

заповнення, оцінюється перевантаженість або пустота роботи. Балів - 10 

7. Композиція - вміння проявити сюжетну лінію дизайну на всіх типсах. 

Балів - 10 

8. Якість виконання, чистота - оцінюється чіткість і чистота роботи, 

охайність, якість промальовування дрібних елементів дизайну, їх 

акуратність, детальність. Балів - 10 

Додаткові бали: 

Творчий підхід - оцінюється новизна, неповторність та унікальність ідеї 

розпису. Балів - 10. 

Сумарна кількість балів - 90. 

Дискваліфікація учасника відбувається в разі, якщо майстер надіслав чужу 

роботу і не виконував її самостійно, а також якщо робота була 



представлена на іншому змаганні, конкурсі або чемпіонаті, навіть з 

невеликими змінами. 

Роботи будуть оцінюватися професійним журі і займуть три призових 

місця: 1, 2, 3. 

Або для журі - переможе тільки одна робота. 

Роботи приймаються до участі в змаганні до 1 грудня 2016. 

Вартість участі: 250 грн. 

Для реєстрації звертайтеся за тел.: 

0679309736; 0673737166; 0676711436. 

 

6. Номінація: «Нейл-постер» на нарощених нігтях 

Тема: Крижана королева. 

Змагання відбувається заочно, присутність конкурсанта не 

обов'язкова. 

Не проводиться розподіл на Юніорів та Майстрів. 

Брати участь може будь-який майстер з нігтьової естетики. 

Мета змагання: створення сучасного імідж-стилю моделі на постері, в 

центрі уваги якого повинні бути нігті. Зачіска, макіяж, одяг або 

аксесуари повинні підкреслювати основну ідею нейл-дизайну і являти 

собою цікавий, нестандартний, унікальний і абсолютно стильний 

образ моделі. 

Основні вимоги: 

Нарощені нігті можуть бути будь-якої довжини і форми, але не 

менше 15 мм від довжини вільного краю. 

Нейл-ідея виконується в будь-якій техніці гелевого або акрилового 

дизайну і розпису нігтів. Дозволяється використовувати камінці і 

декор для нігтів (слюда, пісок, бульйонки і ін.), техніки барельєфного 

дизайну. Не дозволяється використовувати стемпінг і будь-які 

наклейки або трафарети. 

Не допускається робота, яка брала участь в будь-якому іншому 

змаганні, чемпіонаті або конкурсі. Учасник може надати необмежену 

кількість імідж-постерів, але кожен наступний нейл-постер повинен 



мати свою нейл-ідею і відображати новий стильний образ моделі. 

Дублікат постерів в різних ракурсах заборонений. 

На постері має бути видно не менше чотирьох нігтів однієї руки і 

добре проглядатися. Нейл-постер може мати оригінальну назву 

(розміщується у верхньому правому або лівому куті постера), яка 

буде відповідати стильному образу моделі, а також імідж-ідеї 

майстра. Дозволяється використовувати цитати або слогани на 

постері для цілісного завершення образу. 

Готовий нейл-постер надсилається в електронному вигляді, розміром 

не менше 4 МБ, в форматі JPEG і з дозволом не менше 300 точок на 

дюйм, і повинен бути вертикальним. Забороняється використовувати 

Photoshop та інші аналогічні програми для корекції і редагування 

нігтьового дизайну. 

Критерії оцінювання: 

1. Загальне враження - оцінюється презентабельність і імідж-ідея. 

Балів - 10. 

2. Оригінальність - поєднання нейл-дизайну із загальним образом 

моделі. Балів - 10. 

3. Техніка - кількість використаних технік дизайну в роботі і 

поєднання їх між собою. Балів - 10. 

4. Колористика - підбір і поєднання кольору в дизайні і в постері в 

цілому. Балів - 10. 

5. Складність роботи - оцінюється технічне виконання нейл-дизайну. 

Балів- 10. 

6. Форма - форма нігтя повинна бути однаковою на кожному пальці 

моделі. Балів - 10. 

7. Якість виконання і чистота - оцінюється чіткість і чистота роботи, 

охайність. Балів 10. 

Додаткові бали: 

Творчий підхід - оцінюється новизна, неповторність та унікальність 

ідеї. Балів - 10. 

Сумарна кількість балів - 80. 

Дискваліфікація учасника відбувається в разі, якщо майстер надіслав 

чужу роботу і не виконував її самостійно. 

Роботи будуть оцінюватися професійним журі і займуть три призових 

місця: 1, 2, 3. 

Або для журі - переможе тільки одна робота. 

Вартість участі - 150 грн. 



Для реєстрації учасник повинен надіслати готову роботу в 

електронному вигляді на пошту оргкомітету з назвою даної роботи, а 

також вказати свої анкетні дані: ПІБ, місто, посаду і номер телефону. 

Роботи приймаються до участі в змаганні до 1 грудня 2016 р. 

Вартість участі: 250 грн. 

Для реєстрації звертайтеся за тел.:  

0679309736; 0673737166; 0676711436. 

 

 

7. Номінація " Розпис в коробочках мікс –технік 

 Тема: "Вертеп" 

Конкурс проводиться серед готових робіт, учасники виконують роботу 

заздалегідь, яку висилаю організатору конкурсу поштою, або приносять в день 

конкурсу на початку робочого дня (10 год. 00 хв). 

У конкурсі можуть брати участь всі майстри в сфері нігтьової естетики, які 

вміють створювати дизайни в мікс-техніках.  

Явка конкурсанта, що представляє роботу не обов'язкова. 

Робота не може брати участь в конкурсі, якщо вона була представлена на 

іншому змаганні, конкурсі або чемпіонаті, навіть з невеликими змінами. 

Конкурс проходить заочно. Дизайн виконується на типсах заздалегідь. Вони 

розміщуються і кріпляться в закритій ємності (коробка, дисплей). Вони можуть 

бути куплені або виготовлені. Зверху ємність повинна бути закрита прозорою 

кришкою, яка обов'язково повинна відкриватися. Дно ємності повинно бути 

однотонним непрозорими. Можливо оформлення ємності і його фону будь-

яким дизайном, виконаним рукою майстра. Всі роботи конкурсантів повинні 

бути на 100% готові до початку змагання. Конкурсант повинен створити дизайн 

на 10 типсах, якими мікс-техніками дизайну нігтів (гель, акрил, гель-лак, гель-

фарби). У роботі дозволено використання наступних матеріалів: будь-які 

акрили для дизайну, кольорові гелі, гель-фарби, гель-лаки, гель-фарби для 

створення барельєфного дизайну, акрилові фарби, аксесуари для дизайну. 

Дозволено використання фінішного гелевого покриття. Номери типс повинні 

відповідати розмірам від 1 до 10 і відповідати нігтям правої і лівої рук. 

Наприклад: 8,6,5,6,3 + 3,6,5,6,8. Типси не повинні бути склеєні між собою. 

Забороняється використання тіпсів одного розміру. Форма типсів - довільна. 

Максимальна довжина типса не повинен перевищувати 5 см. Конкурсант може 

виставити будь-яку кількість робіт. 

 

 



Критерії оцінювання: 

1. Загальне враження - враження від роботи в цілому, рівень роботи, ідея в 

цілому. Балів - 10 

2. Оригінальність ідеї, розкриття теми - оцінюється поєднання нейл-дизайну з 

темою конкурсу, незвичайний підхід в розкритті теми, унікальний стиль. Балів - 

10 

3. Техніка - оцінюється кількість використовуваних технік створення дизайну і 

поєднання їх між собою. Балів - 10 

4. Складність роботи - оцінюється технічно правильне створення перспективи 

дизайну і майстерність мініатюри. Балів - 10 

5. Наявність та якість виконання барельєфу - оцінюється об'ємний елемент 

дизайну, його висота не повинна перевищувати 3 мм. Барельєфний дизайн не 

повинен перевантажувати загальний вигляд роботи. Балів - 10 

6. Колористика - гармонія кольору, підбір кольорів їх поєднання. Використання 

техніки створення світла - тіні. Балів - 10 

7. Компонування - вміння об'єднати елементи дизайну на типсах, їх заповнення, 

оцінюється перевантаженість або пустота роботи. Балів - 10 

8. Композиція - вміння уявити сюжетну лінію дизайну на всіх типсах. Балів - 10 

9. Якість виконання, чистота - оцінюється чіткість і чистота роботи, охайність, 

якість промальовування дрібних елементів дизайну, їх акуратність, детальність. 

Балів - 10 

Додаткові бали: 

Творчий підхід - оцінюється новизна, неповторність та унікальність ідеї 

розпису. Балів - 10. 

Сумарна кількість балів - 100. 

Дискваліфікація учасника відбувається в разі, якщо майстер надіслав чужу 

роботу і не виконував її самостійно, а також якщо робота була представлена на 

іншому змаганні, конкурсі або чемпіонаті, навіть з невеликими змінами. 

Роботи будуть оцінюватися професійним журі і займуть три призових місця: 1, 

2, 3. Або для журі - переможе тільки одна робота. 

Роботи приймаються до 1 грудня 2016р. 

Вартість участі: 120 грн. 

Для реєстрації звертайтеся за тел.:  

0679309736; 0673737166; 0676711436. 


