HARMONIE 2012 / 2013
v rámci výstavy Vzdělání a řemeslo 2012
23. 11. 2012

Mistrovství republiky mladých kadeřníků a kosmetiček
INFORMAČNÍ SERVIS
Termín:

23. 11. 2012 (11. ročník)
Soutěž HARMONIE 2012 bude doprovodným programem
při výstavě Vzdělání a řemeslo.

Dislokace:

Výstaviště České Budějovice a. s. – pavilon „Z“

Pořadatel:

AKAKOS (Asociace středních škol oborů kadeřník a kosmetička)

Hlavní partner soutěží: Výstaviště České Budějovice, a.s.
Organizátor:

www.ssvos.cz

1. Charakteristika soutěže
Mistrovství republiky mladých kadeřníků a kosmetiček HARMONIE je soutěž, která je určena studentům středních škol, jež studují v řádném denním studiu tříletý učební obor kadeřník nebo čtyřletý studijní obor kosmetička. V termínu konání soutěže jsou žáky přihlášené školy a dosáhli max. 20 let věku u oboru kadeřník, 21 let věku u oboru kosmetička.
Mistrovství republiky se koná pravidelně 1× ročně.
Do soutěže se přihlašují členové Asociace středních škol oborů kadeřník, kosmetička
(AKAKOS) a další školská zařízení, která vyučují obory kadeřník a kosmetička. Školy vysílají svoje reprezentanty. Počet soutěžících z jedné školy stanoví organizační výbor soutěže na základě počtu přihlášek.
2. Vzhledem k účasti v minulých letech je předběžně stanoven počet soutěžících:
1 účastník kategorie účesová tvorba – dámská disciplína
1 účastník kategorie účesová tvorba – pánská disciplína
1 účastník kategorie dekorativní kosmetika
1 účastník kategorie nail art
Tento počet může být navýšen na základě aktuálního počtu přihlášek. Hodnocení provádí
jednotlivé hodnotitelské komise podle soutěžního řádu. Pořádající škola zajišťuje organizační podmínky soutěže ve spolupráci s partnery a ostatními členy AKAKOSu.
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3. Termín soutěže
Termín soutěže byl stanoven s ohledem na možnosti využití optimálních podmínek Výstaviště České Budějovice, a.s. pro konání Mistrovství republiky mladých kadeřníků
a kosmetiček Harmonie. Po celou dobu soutěží bude možno využít pro soutěžící
i pedagogický dozor rozšířeného zázemí pavilónu „Z“.
Účesová tvorba
23. 11. 2012 (pátek)
Dekorativní kosmetika 23. 11. 2012
Nail Art
23. 11. 2012
4. Pravidla hodnocení
Zúčastněné školy mají právo vyslat hodnotitele – nositele průkazu stupně A. Do každé soutěžní kategorie lze vyslat jednoho hodnotitele, tj. pro účesovou tvorbu – jednoho pro pánskou kategorii, jednoho pro dámskou kategorii, dále pro fantazijní líčení jednoho hodnotitele a pro Nail Art také jednoho hodnotitele. Pro hodnocení budou používány platné soutěžní řády AKAKOS.
5. Ocenění
Pro všechny účastníky soutěže budou připraveny diplomy podle počtu získaných bodů
(zlaté, stříbrné, bronzové ocenění) a pro vítěze skleněné ceny. Dále připravujeme pro soutěžící hodnotné věcné ceny od sponzorů.
6. Přihláška soutěž
Termín podání a uzavření přihlášek do 27. 9. 2012
Fakturace, harmonogram programu soutěží a doprovodný program, plán cest k místu soutěží a další žádané informace budou zaslány na e-mail kontaktní osoby, která je uvedena
v závazné přihlášce do konce října 2012.
7. Přihlášky na adresu:

Výstaviště Budějovice a.s.
Bc. Lucie Motejlová
Husova 523, 370 23 České Budějovice
e-mail: motejlova@vcb.cz
tel.: 387 714 202, 602 518 997

8. Startovné: 500 Kč/žák za disciplínu (bude se hradit v hotovosti v místě konání soutěže).
9. Pořadatel
Pořadatelem soutěže je Asociace středních škol oborů kadeřník, kosmetička ČR (sdružení škol, ve kterém spolupracuje 38 středních škol z celé republiky). Asociace
(AKAKOS) pověřuje organizačním zajištěním Střední školu obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odbornou školu, Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice.
10. Ubytování a stravování
Možno vybrat ze dvou voleb nebo jejich kombinací. Viz Volba 1 a Volba 2.
Ubytování, stravování, startovné a dopravu si hradí jednotlivé vysílající školy.
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VOLBA 1

VOLBA 2

Přihláška ubytování a stravování č. 1
Ubytování a stravování ve vlastních prostorách školy SŠ OSaP a VOŠ,
Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, tj. v místě domova mládeže.
Ubytování a stravování bude fakturováno prostřednictvím SŠ OSaP a VOŠ
Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice do 26. 10. 2012

Přihláška ubytování a stravování č. 2
Ubytování a stravování zajištěné Výstavištěm České Budějovice, a.s.
Ubytování a stravování bude fakturováno prostřednictvím Výstaviště
České Budějovice, a. s. na základě Vámi zaslaných přihlášek.

Vyberte si prosím jednu z voleb a zašlete spolu se závaznou přihláškou do 27. 9. 2012 na
adresu:
Výstaviště Budějovice a. s.
Bc. Lucie Motejlová
Husova 523, 370 23 České Budějovice
e-mail: motejlova@vcb.cz
tel.: 387 714 202, 602 518 997
11. Kontakty
Organizátor:

Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola
Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice 370 04

Ředitel soutěže:

Mgr. Pavel Chrenka
tel.: 596 940 662

Organizace soutěží: Ing. Zdeňka Zaimlová
e-mail: zaiml.zdenka@centrum.cz
tel.: 387 331 963, 607 986 303
Dotazy a informace k soutěži:
Účesová tvorba – dámská kategorie:
Účesová tvorba – pánská kategorie:
Dekorativní kosmetika:
Nail-art:

Hana Flesarová
Erika Hájková
Ilona Persunová
Eva Švecová
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tel.: 567 587 425
tel.: 567 587 425
tel.: 577 599 361
tel.: 732 874 444

Mistrovství republiky mladých kadeřníků a kosmetiček

Závazná přihláška ubytování a stravování – VOLBA 1
Ubytování a stravování zajištěné SŠ OSaP a VOŠ ve vlastních prostorách školy
Ubytování:

Cena:
Stravování:

Ceny:
Platby:

Vlastní ubytovací zařízení SŠ OSaP a VOŠ,
(vzdálenost cca 6 km od místa konání soutěže ve dvou objektech domovů
mládeže, vše v dosahu MHD).
Dvoulůžkové pokoje se sociálním zařízením v patře.
1 osoba na noc / den žáci
– 210 Kč (včetně DPH).
1 osoba na noc / den dospělý – 240 Kč (včetně DPH).
Stravovací zařízení SŠ OSaP a VOŠ v místě ubytování účastníků.
Zde budou zajištěny snídaně a večeře.
Obědy lze zakoupit dle vlastního výběru stravovacího zařízení přímo
v areálu Výstaviště České Budějovice, a. s. nebo v okolí (např. Tesco).
Snídaně: 45 Kč (včetně DPH) / osoba.
Večeře: 65 Kč (včetně DPH) / osoba.
Faktury budou zaslány do 10. 10. 2012, termín splatnosti do 26. 10. 2012

Tato objednávka je závazná. Škola nebude reagovat na případné měny ve stravování
a ubytování.

Objednávka ubytování a stravování (SŠ OSaP a VOŠ)

Večeře 22. 11.

STRAVOVÁNÍ
Počet žáků
Snídaně 23. 11.

Počet pedagogických pracovníků a ostatních účastníků
Večeře 22. 11.
Snídaně 23. 11.
UBYTOVÁNÍ
Počet žáků
22. 11.

23. 11.

Chlapci:
Děvčata:

Chlapci:
Děvčata:
Počet pedagogických pracovníků a ostatních účastníků
Muži:
Muži:
Ženy:
Ženy:
Razítko a podpis ředitele školy:
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Závazná přihláška ubytování a stravování – VOLBA 2
Ubytování:

Adresa:
Cena:

Hotel Garni se nachází 3 minuty chůze od samotného centra Českých Budějovic. Kousek od vlakového nádraží, s perfektní dostupností díky MHD kamkoliv
po ČB. Hotel má k dispozici nově zrekonstruované pokoje a je zde možnost objednat jak dvoulůžkové, tak i třílůžkové pokoje. Pokoje mají vlastní WC a sprchový kout. Na každém pokoji funguje bezplatná wi-fi a k vybavení patří
i televize. Hotel má vlastní prostorné parkoviště.
Více informací naleznete na www.hotelgarnicb.cz
Hotel Garni, Žižkova 1321/1, České Budějovice
1 osoba – 250 Kč (včetně DPH).

Objednávka ubytování
(21. 11. – 23. 11. 2012)

Škola: ........................................................................................................................................
Adresa: .....................................................................................................................................
Telefon/fax: ..............................................................................................................................
Kontaktní osoba: .....................................................................................................................
IČ: ............................................................

DIČ: ..................................................................

Banka / č. účtu: .........................................................................................................................
Objednávám pokoj: dvoulůžkový – počet: .................. třílůžkový – počet: .........................
Termín

Muži

Datum: .....................................................

Ženy

Dívky

Chlapci

razítko, podpis: .................................................

Objednávku zašlete na Hotel Garni, e-mail: recepce.cb@volny.cz (předmět e-mailu: Vzdělání a řemeslo), tel.: 389 007 351. Platba v hotovosti při příjezdu na místě.
Tato objednávka je závazná. Ubytování zrušené po termínu 27. 9. 2011 bude pokutováno
100% storno poplatkem!
Hotel Garni zajišťuje možnost stravování:

Snídaně formou bufetu: od 07:00 do 9:00 h, cena – 50 Kč (vč. DPH)
Večeře s nápojem:
od 19:00 do 20:00 h, cena – 80 Kč (vč. DPH)
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Stravování je zajištěno na Výstavišti České Budějovice
v patře nad pavilonem F1.
Snídaně formou bufetu: od 08:00 do 10:00 h,
Oběd:
od 11:00 do 14:00 h,
Večeře s nápojem:
od 16:30 do 17:30 h,

cena – 44 Kč (bez DPH)
cena – 70 Kč (bez DPH)
cena – 60 Kč (bez DPH)

Objednávka stravování
(21. 11. – 23. 11. 2012)

Škola: ........................................................................................................................................
Adresa: .....................................................................................................................................
Telefon/fax: ..............................................................................................................................
Kontaktní osoba: .....................................................................................................................
IČ: ............................................................

DIČ: ..................................................................

Banka / č. účtu: .........................................................................................................................

Termín

Snídaně
dospělí / žáci

Oběd
dospělí / žáci

Večeře
dospělí / žáci

19. 11.
20. 11.
21. 11.
22. 11.
23. 11.

Datum: .....................................................

razítko, podpis: .................................................

Objednávku zašlete na Výstaviště České Budějovice a. s. (Husova 523, 370 21 České Budějovice,
tel.: 387 714 202, fax: 387 714 263, e-mail: motejlova@vcb.cz).
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HARMONIE 2012 / 2013
v rámci výstavy Vzdělání a řemeslo 2012
23. 11. 2012

Mistrovství republiky mladých kadeřníků a kosmetiček
ČASOVÝ HARMONOGRAM
08:00 – 09:30 h
09:30 – 09:45 h
09:50 – 10:00 h

prezence škol a soutěžících
prezence hodnotitelů všech soutěžních disciplín
SPOLEČNÉ ZAHÁJENÍ

Účesová tvorba – dámská kategorie
10:00 – 10:05 h
nástup soutěžících – účesová tvorba – dámská disciplína
10:05 – 11:05 h
soutěž – účesová tvorba – dámská disciplína
11:05 – 11:25 h
hodnocení poroty
11:25 – 11:30 h
fotografování
11:30 – 11:35 h
promenáda dámských modelů
Účesová tvorba – pánská kategorie
11:45 – 11:50 h
nástup soutěžících – účesová tvorba – pánská disciplína
11:50 – 12:40 h
soutěž – účesová tvorba – pánská disciplína
12:40 – 13:00 h
hodnocení poroty
13:00 – 13:05 h
fotografování
13:05 – 13:10 h
promenáda pánských modelů
Dekorativní kosmetika a fantazijní líčení
13:20 – 13:25 h
nástup soutěžících – dekorativní kosmetika
13:25 – 14:20 h
soutěž – dekorativní kosmetika
14.20 – 14:40 h
hodnocení poroty
14:40 – 14:45 h
fotografování
14:45 – 14:50 h
promenáda modelů kosmetiček
Soutěž Nail Art
10:00 – 10:05 h
10:05 – 13:05 h
13:05 – 13:25 h
13:25 – 13:30 h
13:30 – 13:35 h
15:15 h
15:20 h

nástup soutěžících – nail art
soutěž – nail art
hodnocení poroty
fotografování
ukázky modelů
PŘEDSTAVENÍ SPONZORŮ
VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ SOUTĚŽÍ
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PŘIHLÁŠKA SOUTĚŽÍCÍCH – ŠKOLA
Název školy:
(dle zřizovací listiny)
Adresa školy:
IČ:
DIČ:
E-mail kontaktní osoby:
Telefon kontaktní osoby:

Fax:

Razítko a podpis ředitele školy:

SOUTĚŽNÍ KATEGORIE
Jména soutěžících

Kategorie

Jmenný seznam
pedagogického doprovodu

Účesová tvorba – dámská kategorie
Účesová tvorba – pánská kategorie
Dekorativní kosmetika
Nail art

Přihlášky hodnotitelů do komise
Škola nominuje hodnotitele pro soutěž:
Jméno hodnotitele

Kategorie
Účesová tvorba – dámská kategorie
Účesová tvorba – pánská kategorie
Dekorativní kosmetika
Nail art
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Souhlas se zveřejněním fotografií
Dekorativní kosmetika
Souhlasím se zveřejněním svých fotografií z průběhu soutěže mladých kadeřníků a kosmetiček Vzdělání a řemeslo 2012 konané 23. 11. 2012 v Českých Budějovicích.
…………………………………………………………………………………………………….
Podpis soutěžícího a podpis modelky (u mladších 18 let zákonný zástupce)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Souhlas se zveřejněním fotografií
Nail Art
Souhlasím se zveřejněním svých fotografií z průběhu soutěže mladých kadeřníků a kosmetiček Vzdělání a řemeslo 2012 konané 23. 11. 2012 v Českých Budějovicích.
…………………………………………………………………………………………………….
Podpis soutěžícího a podpis modelky (u mladších 18 let zákonný zástupce)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Souhlas se zveřejněním fotografií
Účesová tvorba – pánská kategorie
Souhlasím se zveřejněním svých fotografií z průběhu soutěže mladých kadeřníků a kosmetiček Vzdělání a řemeslo 2012 konané 23. 11. 2012 v Českých Budějovicích.
…………………………………………………………………………………………………….
Podpis soutěžícího a podpis modelky (u mladších 18 let zákonný zástupce)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Souhlas se zveřejněním fotografií
Účesová tvorba – dámská kategorie
Souhlasím se zveřejněním svých fotografií z průběhu soutěže mladých kadeřníků a kosmetiček Vzdělání a řemeslo 2012 konané 23. 11. 2012 v Českých Budějovicích.
…………………………………………………………………………………………………….
Podpis soutěžícího a podpis modelky (u mladších 18 let zákonný zástupce)
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HARMONIE 2012
v rámci výstavy Vzdělání a řemeslo 2012
23. 11. 2012

Účesová tvorba – dámská kategorie
Soutěžní téma: Live Ball
Soutěž je určena pro studenty oboru kadeřník, kteří v době soutěže studují tento obor v řádném denním studiu a dovršili max. 20 let věku v daném školním roce.
Podmínky soutěže:
Soutěžící vytvoří pomocí příčesku, konstrukce nebo podložky objemný účes pro slavnostní příležitost z dlouhých vlasů. Účes dotvoří ozdobou. Modelka nastoupí na soutěžní molo
s rozpuštěnými vlasy, předem připravenými žehlením, krepováním, natočením, kulmováním…). Během soutěže je možno účes dále dotvořit kulmou, žehličkou atd. Probarvení je
libovolné a vytvořené předem. Příčesek nesmí být předem upraven do konečného stavu.
Ozdoba nesmí zakrývat více jak 1/3 účesu.
Je povoleno:
 Předem připravit vlasy vyfoukáním, vyžehlením, natočením…
 Použít jednu podložku (o průměru max. 10 cm), nebo jednu konstrukci pod účes.
 Použít ozdobu zakrývající max. ⅓ účesu.
 Použít nepřipravený příčesek.(příčesek vel: délka max. 30cm, pokud bude příčesek
plochý – šíře max. 10cm, pokud bude příčesek kulatý průměr max. 5 cm).
 Předem nabarvit vlasy.
 Dotvořit účes, spletením určitých partií, dokulmováním, dožehlením, nakrepováním během soutěže.
 Použít libovolný styling.

Je zakázáno:
 Použít více podložek nebo konstrukcí.
 Použít předem připravený příčesek nebo použít více příčesků.
 Používat vlasové dílce nebo copy.
 Používat barevné gely, vosky, tužidla a laky.
 V průběhu soutěže se domlouvat s odborným dohledem.
 Opouštět pracovní místo před nahlášením ukončení práce.
Kriteria hodnocení:
 Nápad a čistota provedení.
 Slušivost a celkový vzhled modelky.
 Dodržení zadání soutěžních podmínek.
Soutěžní čas k provedení: 60 minut
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Při nedodržení podmínek budou uděleny trestné body, nebo bude účastník diskvalifikován!
Garant dámské kategorie: Hana Flesarová – tel.: 567 587 425, e-mail: flesarova@ssos-ji.cz
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Účesová tvorba – pánská kategorie
Soutěžní téma: Účes inspirovaný Beatles v 60. letech
Soutěž je určena pro studenty oboru kadeřník, kteří v době soutěže studují tento obor v řádném denním studiu a dovršili max. 20 let věku v daném školním roce.
Podmínky soutěže:
Soutěžící mix střihem vytvoří účes ve stylu Beatles v moderním pojetí (nejedná se o klasický tupý střih). Model nastoupí na molo s mokrými dozadu sčesanými vlasy. Vlasy budou zkráceny minimálně o 3 cm po celé hlavě. Úprava vlasů bude provedena foukanou
ondulací. Barva vlasů je libovolná, ale maximálně v kombinaci dvou odstínů.
Je povoleno:
 Předem nabarvit vlasy maximálně do dvou odstínů.
 Používat libovolné nástroje ke střihu.
 Používat libovolný styling.
 Upravovat vlasy foukanou ondulací.
Je zakázáno:
 Používat stříhací a konturovací strojky.
 Používat barevné gely, vosky, tužidla a laky.
 Zkrátit střih méně než o 3 cm.
 V průběhu soutěže se domlouvat s odborným dohledem.
 Opouštět pracovní místo před nahlášením ukončení práce.
Kriteria hodnocení:
 Čistota střihu.
 Nápaditost.
 Módnost a slušivost úpravy.
 Dodržení zadání soutěžních podmínek.
Soutěžní čas k provedení:
 50 minut
Při nedodržení podmínek budou uděleny trestné body, nebo bude účastník diskvalifikován!
Garant pánské kategorie: Erika Hájková – tel.: 567 587 425, e-mail: hajkova@ssos-ji.cz
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Soutěž ve fantazijním líčení
v dekorativní kosmetice
Soutěžní téma:
Francouzská elegance ve stylu Coco Chanel
Soutěž je určena pro studenty oboru kosmetička, kteří v době soutěže studují tento obor
v řádném denním studiu a dovršili max. 21 let věku v daném školním roce.
Podmínky soutěže:
 Co nejlépe líčením ztvárnit zadané téma. Líčení je v souladu s kostýmem a účesem.
 Je povoleno použít všech dostupných kosmetických přípravků dekorativní kosmetiky.
 Nesmí se používat tělky, vodové barvy, tempery a obtisky.
 Modelka nesmí mít v obličeji permanentní make-up, piercing, trvalou na řasách a prodloužení řas.
 Je povolena úprava obočí, úprava dekoltu, účesu a jiných částí těla před soutěží.
 Na obličeji smí být nanesen před zahájením soutěže pouze podkladový krém.
 Ostatní části těla mohou být nazdobeny před zahájením soutěže.
Soutěžní čas k provedení:
 50 min. + 5 min. na úpravu účesu a kostýmu.
Povinné prvky soutěže:
 Lepení umělých řas.
 Rty musí být vykresleny konturou.
Během soutěže nesmí do práce soutěžící zasahovat další osoba.
Oděv musí být po dobu soutěže zakrytý pláštěnkou.
Za nedodržení soutěžních podmínek bude soutěžící penalizován trestnými body!
Kriteria hodnocení:
 Dodržení pravidel.
 Technika zpracování základního make-upu + korekce obličeje.
 Detail očí (volba zvolených barevných odstínů, přesnost a čistota, povinný prvek
– lepení umělých řas).
 Detail rtů (použití kontury a rtěnky).
 Celkový dojem (sladění líčení, kostýmu, účesu, popř. nail artu podle typu zvolené
modelky).
 Originalita a nápaditost.
 Náročnost zpracování tématu.
 Dodržení tématu.
 Dodržování čistoty na pracovním stolku.
Garant soutěže: Ilona Persunová – tel.: 577 599 361, e-mail: i.persunova@seznam.cz
Střední škola oděvní a služeb Vizovice
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Nail Art
Soutěžní téma: Hal-

loween

Soutěž je určena pro studenty oboru kosmetička, kteří v době soutěže studují tento obor
v řádném denním studiu a dovršili max. 21 let věku v daném školním roce.
Podmínky soutěže pro Nail-art 2D:
 Soutěžní model bude před zahájením soutěže připraven (oblečen v kostýmu, nalíčen,
učesán dle daného tématu).
 Zdobení na těle a rukou může být předem vypracováno včetně různých kreací.
 Délka a tvar nehtů mohou být libovolné.
 Před soutěží musí mít nehty přirozenou barvu (bez barevného laku či gelu).
 Před zahájením soutěže může být na nehtech zhotoven pouze podkladový (bezbarvý)
lak na nehty (nesmí být barevně nalakovány před soutěží!).
 Nehty musí být lepené nebo modelované.
 Veškeré zdobení na nehty musí být vypracováno na místě (zákaz předloh nebo fota)!
 Je zakázáno lepit již nazdobené či předem připravené hotové práce!
 Nail-art je pouze 2D (tzn.: max. jeden kamínek, třpytky, zdobící prvky – nesmí vystupovat z nehtu)!
 Obě ruce musí odpovídat zadanému tématu.
 Zákaz konzultace při soutěži s okolím, odborným dohledem, porotou.
 Zákaz odcházení z místa během soutěže.
 Po ukončení soutěže všechny soutěžící okamžitě přestanou pracovat.
Čas provedení:
 Soutěžní čas je 180 minut. Tento čas je standardní a shodný s pravidly českých i mezinárodních soutěží.
Je zakázáno:
 Zákaz piercingu a 3D.
 Lepit již nazdobené nehty či předem připravené hotové polotovary.
 Soutěžící nesmí mít na stole připravenou skicu – fotografii, hotové typy.
 Zákaz konzultace s odborným dohledem během soutěže.
 Zákaz odcházení z místa během soutěže.
Při nedodržení těchto bodů následuje okamžitá diskvalifikace!
Kriteria hodnocení:
 Kreativita.
 Kompozice barev.
 Zpracování daného tématu.
 Náročnost práce a originalita.
 Čistota práce.
 Celkový dojem.
Soutěžní pomůcky:
 Lampička, UV lampa
 Pracovní pomůcky (laky, štětce, barvy, gely, akryly, zdobící prvky…)
Garant soutěže: Eva Švecová – tel.: 732 874 444, 465 324 429
SOŠ a SOU Lanškroun, Kollárova 445, 563 01 Lanškroun
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