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VERSENYKIÍRÁS - MAKE-UP MAGYAR KUPA
- 28. BEAUTY FORUM HUNGARY    2019. október 26.
Téma: Natural glow

KONCEPCIÓ
A Make-up Magyar Kupa a 28. Beauty Forum Hungary Szakkiállítás és Vásár ke-
retein belül kerül megrendezésre 2019. október 26-án, a Lurdy Konferencia
Központban. A versenyen magyar nemzetiségű kozmetikusok és sminkesek ve-
hetnek részt. A győztes automatikusan kvalifikálja magát a 33. International
Masters’ Award Make-up® 2020 Nemzetközi Sminkversenyre, melyre a
BEAUTY FORUM München 2020 rendezvény keretein belül kerül sor.

TÉMA
A témakiírás: Natural glow 
Az egészséges bőrnek finoman fényes ragyogása van. Ezt a természetes csillo-
gást utánozhatjuk finom arany, illetve rozé pigmenteket tartalmazó fénylő pú-
derrel vagy folyékony fluiddal, melyek tökéletesen fedik a bőrt és visszatükrözik
a fényt – ezáltal a bőr sugárzóan ragyogóvá válik.  Ilyenkor gondosan kell alkal-
mazni az ún. highlight-okat – azaz a strobing-technikát, melynek lényege a fény-
árnyék „játékával” elérni a megfelelő plaszticitást. Korall vagy barack színű
krémrúzzsal üdévé varázsolhatjuk az orcákat. Ennél a sminknél a ragyogó bőr-
szín van a középpontban, ezért az ajkakat decens módon sminkeljük, pl. átlátszó
rúzzsal vagy pasztell szájfénnyel. 
A szemre a barna és a bézs árnyalatait, illetve aranyat és ezüstöt használjunk.
Ehhez a sminkhez határozott szemöldök és finoman kontúrozott szem illik.  
A sminkhez a ruhát a nyár jegyében válasszuk meg: könnyű, lenge, föld-, bézs-
vagy fehér színárnyalatokban játszó, természetes anyagokból álljon. 
A smink kiegészítőkkel lesz teljes – ezek javasolt színei: fém, arany és rozé.  

FELADAT
A modellt teljes mértékben a témának megfelelően kell sminkelni és stylingolni.  
A munkaidő előalapozással együtt 60 perc. 
A modellnek make-up nélkül kell megjelennie. FIGYELEM VÁLTOZÁS! A tartós
sminket viselő modell kizárásra kerül a versenyből, az eddigi  pontlevonás he-
lyett nem indulhat a versenyen! A verseny előtt felhelyezett műszempilla meg-
engedett, azonban pontlevonás jár érte. Amennyiben a versenyző szeretne mű-
szempillát használni, akkor a versenyidő alatt célszerű annak felhelyezése, így
nem jár pontlevonással.  Az elkészült modellen a szakmai zsűri az alábbiakat ér-
tékeli: alapozás, pirosítás (színárnyalatok, technika), szem (szemfesték, kihúzás,
szempilla, szemöldök), száj (forma, kontúr, ajakszín), összkép, nehézségi fok. Fi-
gyelem! A nehézségi fok új értékelési szempont! Itt extra pontok gyűjhetők a kü-
lönleges megoldásokért. Minden munkamódszer megengedett.

JELENTKEZÉS
Amennyiben szeretne részt venni a versenyen, küldje el a felsorolt dokumentu-
mokat (csak az összes anyag beküldése esetén fogadjuk el a jelentkezést):
– a résztvevő önéletrajza (teljes cím, születési dátum, befejezett tanulmány a

képzési helyek megadásával, jelenlegi tevékenység, igazolványkép)
– legalább 1 db színes fénykép a teljesen sminkmentes modellről
– minimum 2 db színes fénykép a kisminkelt  arcról (egyet nyitott,

egyet csukott szemmel)
– 1 leírás, melyben részletezi, hogy mi a smink alapötlete.
A fotókat profi módon, stúdiókörülmények (nem napfénynél) között érdemes el-
készíteni.

A fényképeket csak digitális formában (300 dpi felbontásban) kell beküldeni a
verseny@beauty-forum.hu e-mail címre. A fényképek beküldése és a nevezési díj
befizetése az előzsűrizésen való részvétel feltétele. A modell kiválasztásánál a
következőket ajánljuk: magasság: legalább 1,70 m; életkor: 18-35 év; konfekció-
méret: 34-38; a modell tudjon biztosan mozogni a színpadon.A döntőbe 10 fő ke-
rülhet be. 
Jelentkezési határidő: 2019. szeptember 21.

NEVEZÉSI DÍJ
10 000 Ft. K & H Bank: 10402142-22706209-00000000. (A megjegyzés rovatban
szerepeljen: Make-Up Kupa + a versenyző neve)

DÍJAK
MAKE-UP MAGYAR KUPA
1. helyezett: Automatikus kvalifikáció a nemzetközi sminkversenyre, a 33.

International Masters’ Award Make-up® bajnokságra, amelyre
az utazás és a szállás költségét a szervező állja a versenyző és
modellje részére.

2. helyezett: Kupa és értékes tárgynyeremény
3. helyezett: Kupa és értékes tárgynyeremény

A szervező fenntartja a jogot, hogy az első helyezett munkáját szakmailag meg-
ítélje, s ennek függvényében döntsön a kvalifikációról. Amennyiben 3 hónappal a
nemzetközi verseny előtt lemondja a versenyző a részvételt, a járulékos költsé-
geket a szervező részére meg kell téríteni, s automatikusan a II. helyezett kapja
meg a kvalifikációt. A Make-up Magyar Kupa sminkverseny minden résztvevője
kap egy oklevelet, két belépőt a szakvásárra és egy  1 éves előfizetést a Beauty
Forum szaklapra. A felajánlott díjak pénzre át nem válthatók, és a felajánlás évé-
ben érvényesek. A Make-up Magyar Kupa 2019 és a nemzetközi verseny győztese
a következő évben nem indulhat a versenyen!

RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK 
A versenyzőknek semleges ruhát kell viselniük, vagyis tiszta feketét, cégfelirat
nélkül. A jelentkezési lap visszaküldésével a résztvevő elfogadja és vállalja, hogy
betartja a bajnokság részvételi feltételeit, a rendezvény házirendjét és az adatke-
zelési szabályzatot, valamint hozzájárul, hogy a versenyen készült fotókat, illetve
videókat a szerkesztőség nyilvánosságra hozhatja, azokat reklámok céljaira fel-
használhatja. Jogi út kizárva!
A résztvevő a maga és modellje nevében vállalja, hogy a verseny elsődleges pub-
licitását a Beauty Forum lap számára fenntartja, azaz más szaklap számára sem
nyilatkozatot, sem fotót, sem egyéb beszámolót sem közvetett, sem közvetlen
formában nem ad, megjelenéshez nem járul hozzá!
A verseny részleteiről a honlapunkon: www.beauty-forum.hu olvashat.

BEKÜLDÉSI CÍM
Health and Beauty Business Media Kft.
Budapest 1535 PF: 719.

INFORMÁCIÓ
Tel: 06/1 457-0066, 0067
E-mail: verseny@beauty-forum.hu

q Igen, szeretnék részt venni a 28. BEAUTY FORUM HUNGARY
– MAKE-UP MAGYAR KUPÁ-n*,

Hely/Dátum.....................................................................................................

Név:.................................................................................................................

Irányítószám/Város: .......................................................................................

Utca, hsz.: ......................................................................................................

Telefon: ..........................................................................................................

E-mail: ...........................................................................................................

Születési dátum: ............................................................................................

Aláírás.............................................................................................................

Minden jog fenntartva (Sokszorosítás kizárólag engedéllyel): Health and Beauty Business Media Kft., PP Center Irodaház, 1033 Budapest, Szentendrei út 95., Magyarország.

Jelentkezési lap a BEAUTY FORUM – 28. BEAUTY FORUM HUNGARY 2019. október 26-án
megrendezendő MAKE-UP MAGYAR KUPÁRA – Jelentkezési határidő: 2019. szeptember 21.!
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* A verseny részvételi feltételeit, a rendezvény házirendjét és az adatvédelmi
szabályzatot elfogadom és betartom. 


