PŘIHLÁŠKA
CZECH AND SLOVAK HAIRDRESSING AWARDS 2017
Kadeřník roku 2017
Prosím vyplňte všechny následující údaje soutěžícího (účastník soutěže = autor kadeřnické soutěžní kolekce):
Jméno: .................................................................. Příjmení: ...........................................................................................
Salon (jméno): ................................................................................................................................................................
Adresa salonu (město, ulice, č.p., PSČ): ......................................................................................................................
Telefon: ................................................................. E-mail: .............................................................................................
Majitel salonu (jméno): .................................................................................................................................................
Údaje o soutěžní kolekci:
Autor fotografie (jméno,příjmení): ................................................................................................................................
Autor make-up (jméno,příjmení): ..................................................................................................................................
Autor styling (jméno,příjmení): ......................................................................................................................................
KATEGORIE
Prosím označte kategorii, ve které budete soutěžit s Vaší zaslanou soutěžní prací:
I. Dámský komerční účes / Women


A) region Praha



II. Pánský komerční účes / Men



III. Avantgardní účes / Avantgarde



IV. Objev roku / Newcomer of the Year



V. Kolorista roku / Schwarzkopf Professional Colourist of the Year



VI. Tým roku / Team Award



Chci být zařazen do hodnocení o titul Tým roku 2017 / Team Award



B) region Čechy



C) region Morava



D) region Slovensko

V…………………………................................…..….... Datum…………......…………………….................................................
Podpis soutěžícího….................................................. Podpis majitele salonu….....……………………..........................
Svým podpisem potvrzuji, že jsem se obeznámil(a) se soutěžními podmínkami, a že s nimi souhlasím. Uvědomuji si, že i neúmyslné porušení pravidel soutěže může vést při dodatečném odhalení k následné diskvalifikaci. Přihláška je platná pouze společně
s dokladem o zaplacení účastnického poplatku! Do každé kategorie se můžete zapsat pouze jednou. Jeden účastník soutěže
se může zúčastnit více kategorií. Účastník kategorie Objev roku / Newcomer of the Year se nesmí zúčastnit žádné jiné kategorie v daném soutěžním roce. O cenu Tým roku / Team Award se může salon ucházet minimálně se třemi a maximálně se šesti
členy týmu. Soutěžní kategorie Kolorista roku /Schwarzkopf Professional Colourist of the Year musí navíc vyplnit zvláštní Přílohu
přihlášky viz. Všeobecné podmínky. Doporučení organizátora: Prosím přečtěte si pozorně pravidla soutěže. Vezměte, prosím, na
vědomí, že jednotný formát soutěžních fotografií je: A4 21 cm (šířka) x 29,7cm (výška). Přihlášku zašlete spolu se soutěžní prací
a dokladem o zaplacení účastnického poplatku na adresu: Schwarzkopf Professional, U Průhonu 10, 170 04 Praha 7, heslo:
„Soutěž CZ/SK HDA 2017“.

PŘÍLOHA PŘIHLÁŠKY

Schwarzkopf Professional Colourist of
the Year 2017 / Kolorista roku 2017

Prosím vyplňte všechny následující údaje soutěžícího:
Jméno: ................................................................................................................................................................
Příjmení: ................................................................................................................................................................
Salon: ................................................................................................................................................................
Práci s barvami od Schwarzkopf Professional (Igora, BlondMe, Essensity, Senea) dokládám:


kopií partnerské smlouvy



dokladem o zakoupení barev Schwarzkopf Professional

Seznam zvolených produktů včetně odstínů:

Odůvodnění použití zvolených odstínů (např. vhodné
k typu modela / modelky, módní barva atd.):

Popis techniky barvení:

Nezapomeňte přiložit barevný polaroidový snímek účesu nebo fotografii vytvořenou
z negativů, zachycující účes před a po
vyhotovení soutěžního účesu. Do kategorie
lze zaslat pouze barevné fotografie.

