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A fotókat profi módon, stúdiókörülmények (nem napfénynél) közö� érdemes elkészíteni. 

A fényképet digitális formában (300 dpi felbontásban) kérjük elküldeni 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, konfekcióméret: 34-38, a modell tudjon biztosan mozogni a színpadon. A döntőbe 

 

Jelentkezési határidő: 2020. augusztus 30. 

10 fő kerülhet be. 

Vintage style – Repüljünk vissza az ötvenes évekbe!

A Make-up Magyar Kupa a 29. Beauty Forum Budapest szakkiállítás és vásár keretein belül 

kerül megrendezésre 2020. november 7-én, a Lurdy Konferenciaközpontban. A versenyen 

magyar állampolgárságú kozme�kusok és sminkesek vehetnek részt. A győztes kvalifikálja 

magát a Beauty Forum München 2021 szakkiállítás keretein belül megrendezésre kerülő 

34. Interna�onal Master's Award Make-up nemzetközi sminkversenyre.

Az '50-es évek igencsak mozgalmas év�zednek számíto�. Míg Elvis Presley óriási tömegeket 

hozo� lázba, aközben megindultak Amerikában az első  nukleáris kísérle� robbantások. Pár évvel 

a háború után óriási gazdasági fellendülés indult el Amerikában és Európában. Ennek köszönhető-

en megerősödö�  a középréteg, akik a korábbiaknál jóval többet megengedhe�ek magunknak.  

A fiatal generáció életét a rock´n´roll és a TV-show-k uralták. A korszak s�lusjegyei vissza-

tükröződtek a sminkeken is, amelyek meghatározó eleme a csókos, élénkpiros/vörös száj, a 

világos arcszín és a mandulaformájú szem volt. Mindennek alapjául a tökéletesen fedő, nagyon 

világos alapozás szolgált. A szemöldök hangsúlyos volt, a pillákat egyrészt erős fekete színnel, 

másrészt műszempillával emelték ki. Nélkülözhetetlen volt a szemceruza használata, amellyel a 

szem külső sarkán túlhúzták a kifelé szélesedő kontúrt. Az 50-es évek sminkjének eszköztárából 

nem hiányozhato� az élénkvörös ajakrúzs sem. A korszak szépségideáljának megfelelően 

az ajkak természetes ívének vastagításával hangsúlyozták a nőiességet. Ugyanezt a célt szolgálta 

a gyakran alkalmazo�, kajal szemceruzával kialakíto� szépségflastrom is.  

A modellt teljes mértékben a témának megfelelően kell sminkelni és stylingolni. A feladat 

elkészítésére 60 perc áll rendelkezésre. A modellnek make-up nélkül kell megjelennie a verseny 

kezdetén. A modell nem viselhet tartós sminket. Figyelem! A tartós sminket vagy microbladin-

get viselő modelleket automa�kusan kizárjuk a versenyből (a korábbi pontlevonás helye�). 

A tartós műszempilla sem megengede�. Amennyiben a versenyző szeretne műszempillát 

használni, akkor azt a versenyidő ala� célszerű felhelyezni, így elkerülhető a kizárás. 

Az elkészült modellen a szakmai zsűri az alábbiakat értékeli: alapozás, pirosítás (színárnyalatok, 

technika), szem (szemfesték, kihúzás, szempilla, szemöldök), száj (forma, kontúr, ajakszín), 

összkép, nehézségi fok. Figyelem! A nehézségi fok egy új értékelési szempont. A különleges 

megoldásokért extra pontok gyűjthetők. Bármilyen sminktechnika használata megengede�. 

A munkát nem kötelező az alapozással kezdeni. Az alapozás, pirosítás, szem és száj nem minden 

eleme kötelező, egy-egy elem elhagyható, amennyiben a smink alapötlete és a smink témája 

azt úgy kívánja meg. A szakmai zsűri nemcsak a sminket és a munka �sztaságát értékeli, hanem 

a smink témának való megfelelését is. 

Amennyiben részt szeretnél venni a versenyen, küldje el a felsorolt dokumentumokat! 

A jelentkezés csak az összes dokumentum beküldésével válik érvényessé. 

-  a résztvevő önéletrajza (teljes cím, születési dátum, befejeze� tanulmány a képzési helyek 

  megadásával, jelenlegi tevékenység, igazolványkép)

-  legalább 1 db színes fénykép  a sminkmentes modellről

-  minimum 2 db színes fénykép a kisminkelt arcról (egyet nyito_, egyet csuko_ szemmel)

  rövid, szöveges leírás, amelyben részletezed, hogy a mi a smink alapötlete 
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(A megjegyzés rovatban kérjük, szerepeljen: Make-up Magyar Kupa + a versenyző neve)

Make-up Magyar Kupa 

A szervező fenntartja a jogot, hogy az első helyeze� munkáját szakmailag megítélje, s ennek 

függvényében döntsön a kvalifikációról. Amennyiben három hónappal a nemzetközi verseny 

elő� lemondja a versenyző a részvételt, a járulékos költségeket a szervező részére meg kell 

téríteni, s automa�kusan a 2. helyeze� válik a kvalifikációra jogosul�á. A felajánlo� díjak 

pénzre át nem válthatók és a felajánlás évében érvényesek. A Make-up Magyar Kupa 2020 

és a nemzetközi verseny győztese a következő évben nem indulhat a versenyen! 

1.  helyeze� Kvalifikáció a nemzetközi sminkversenyre, a 34. Interna�onal Master's Award 

Make-up bajnokságra, amelyre az utazás és a szállás költségét a szervező viseli a versenyző 

és modellje részére. 

2.  helyeze� Kupa és értékes tárgynyeremény 

3.  helyeze� Kupa és értékes tárgynyeremény

A versenyzőknek semleges ruhát kell viselniük, lehetőleg �szta feketét, cégfelirat nélkül. 

A jelentkezési lap visszaküldésével a résztvevő elfogadja és vállalja, hogy betartja a bajnokság 

részvételi feltételeit, elfogadja a rendezvény házirendjét és az adatkezelési szabályzatot, 

valamint ő és modellje hozzájárul ahhoz, hogy a versenyen készült fotókat, illetve videókat a 

szervező nyilvánosságra hozza, azokat promóciós célokra vagy illusztrációként felhasználja. 

Jogi út kizárva. A résztvevő a maga és modellje nevében vállalja, hogy a verseny elsődleges 

publicitását a Beauty Forum számára fenntartja, azaz más szaklap számára sem nyilatkozatot, 

sem fotót, sem egyéb beszámolót sem közvete�, sem közvetlen formában nem ad, 

megjelenéshez nem járul hozzá. A verseny részleteiről a honlapunkon:   www.beautykiallitas.hu

olvashat.

Health and Beauty Business Media K�. 

Budapest 1535 PF: 719. 

Tel: 06/1 457 0066, 0067

E-mail: verseny@beauty-forum.hu

Jelentkezési lap a Beauty Forum - 29. Beauty Forum Budapest  2020. november 7. szombat 
megrendezendő Make-up Magyar Kupára  - Jelentkezési határidő: 2020. augusztus 30.! 

Igen, szeretnék részt venni a 29. Beauty Forum Hungary - Make-up Magyar Kupán *, Név: ..........................................................................................................

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

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

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

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

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

Aláírás:....................................................................................................... 

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

A verseny részvételi feltételeit, a rendezvény házirendjét és az adatvédelmi szabályzatot 

elfogadom és betartom. 

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

29.


