
Pravidlá a podmienky súťaže PMU -Bratislava/26.5.2023 

 

Miesto súťaže: Hotel Sheraton 

 

Začiatok súťaže: 13:00 hod 

 

Možnosť výberu z nasledujúcich kategórií: 

 

a) Práca na modelkách - modelku si zabezpečia súťažiaci  

b) Práca na latexovej koži- latexovú kožu zabezpečí usporiadateľ súťaže 

 

Obočie /  

1. PMU púdrová technika - powderbrows 

 

2. PMU/MICROBLADING obočie chľpkovaním - hairstrokes 

 

Pery/ 

technika podľa výberu - aquarelové, rúž efekt, nude 

 

Očné linky/ 

1.Linka klasická 

 

2. Očné linky tieňované 

 

Podmienky účasti 

 

1. Účastníci súťaže sa musia zaregistrovať na súťaž podľa zvolenej kategórie pred 

začiatkom súťaže,najneskôr však do 10.5.2023   

 

REGISTRAČNÝ POPLATOK 

 

 1 kategória 100 eur 

 2 kategórie 160 eur 

 Potvrdenie o zaplatení registračného poplatku 100 eur za každú kategóriu,160 eur za dve   

kategórie na účet organizátora musí byť poslaný najneskôr do 10.5.2023 

 

Účastnícky poplatok zahŕňa: 

 

• Hygienické potreby na sútaž/ vlhčené utierky, latex, odpadkové nádoby, jednorázové 

papierové utierky 

• Občerstvenie 

 

 2. Vyhradený čas na každú techniku-2 1/2 hodiny 

 

 3. Účastníci musia byť pripravení na mieste 30 minút pred začiatkom súťaže. 

 

 4. Súťažiaci musia mať pripravený svoj materiál/prístroj, ihly, pigmenty, atd' (syntetickú 

kožu zabezpečuje organizátor) 

 



 5. Účastníci budú diskvalifikovaní, ak začnú pracovať pred oznámením začiatku súťaže (nie 

je dovolené vytvoriť vzor/predkreslenie tvaru v predstihu). 

 

 6. Účastníci musia prestať vykonávať svoju prácu, keď vyprší čas, vyčistiť pracovisko a 

opustiť priestor. 

 

 7. Syntetická koža musí byť ponechaná na mieste, aby ju mohla posúdiť porota. 

 

 8. Ak účastník súťaží vo viacerých kategóriách, je možné mať medzi dvoma prácami krátku 

10 min prestávku na občerstvenie 

 

 9. Ak si zvolí účastník súťaže prácu na modelke, modelka musí byť skontrolovaná porotou 

pred začiatkom práce, účastník je povinný vyhotoviť taktiež fotografiu pred a po práci 

 

 8. Kritérie hodnotenia zahŕňajú: 

 

 a. Zvolenie vhodného tvaru - symetria 

 

 b. Technika a zložitosť prevedenia 

 

 c. Čistota prevedenia práce 

 

 d. Správna hĺbka aplikácie 

 

 9. Účastníci nesmú opustiť súťaž bez povolenia porotcu. 

 

 10. Účastníkom nie je dovolené písať meno a krajinu účastníka (uveďte len číslo účastníka). 

 

 11. Účastníci, ktorí porušia pravidlá a podmienky budú okamžite diskvalifikovaní.. 

 

12. Každý účastník musí dodržiavať platné pravidlá a podmienky súťaže 

 

Odborná porota: 

 

1. Členov poroty vyberajú organizátorky súťaže 

 

2. Zloženie poroty je medzinárodné 

 

3. Porota hodnotí, prideluje čísla a súťažné miesta,interpretuje stanovené podmienky súťaže 

 

4. Rozhodnutie poroty je absolútne a nemožno ho napadnúť. 

 

Ostatné podmienky: 

 

• Každý účastník súťaže získava diplom o účasti v súťaži. 

 

• Účastníci, ktorí obsadia I.,II. a III. miesto získavajú hodnotné ceny od organizátorov a 

sponzorov súťaže, dizajnové trofeje 

 



• Osoba, ktorá odošle prihlášku do súťaže,automaticky súhlasí s podmienkami súťaže a 

zároveň dáva súhlas k použitiu osobných údajov v súlade s ustanovením o ochrane 

osobných údajov. 

 

• Účastník súťaže dáva automaticky súhlas k použitiu fotografií a videí zhotovených v 

priebehu súťaže 

 

• Osoba, ktorá sa prihlási na súťaž, prichádza na miesto súťaže na vlastné náklady a 

behom súťaže používa svoj vlastný prístroj, materiál a potrebné pomôcky 

 

• V prípade odstúpenia zo súťaže z vlastného rozhodnutia sa registračný poplatok 

nevracia 

 
 


