„Estonian Global Nail Cup 2019“
"Fotovõistlus 2019"
Teema "Love Story"

Toimumise aeg:
11. oktoobril 2019.a.
Toimumise koht:

Eesti Näituste
Messikeskuses,
Pirita tee 28,
Eesti

Organisaator
Beauty Factory OÜ

Kontakt

Avatud

Registrikood 12563240

Vilmsi 44, Tallinn, Estonia

E-R
9.00 - 17.00

Mob: +372 58 0000 50

L

E - mail: info[at]beautyfactory.ee

P

www.beautyfactory.ee

Kokkuleppel

Võistluse ülevaate plaan
(Võistlustingimused )

Võistlustingimused/ülevaade:
Ø Fototööde vastuvõtt lõpeb 07.10.2019
Ø Palume saata oma registreerumis soov, andmed ja valmis fototööd e-mailile
info@beautyfactory.ee
Ø Fototvõistlusest osavõtt 70,00 € + KM
Ø Foto formaat peab olema JPEG, värviline mudel RGB ning mitte vähem kui
2560 x1920 pikslit
Fototöö peab olema puhas (vesipildi, logo, raami jne. vaba)
Ø Iga fototöö juures peab olema välja toodud küünemeistri, juuksuri, jumestaja ja fotograafi
eesnimi-, perekonnanimi, e-maili aadress ja kontakttelefon. Valitud fototöö nimi peab vastama
teemale
Ø Hindamine toimub 11.10.2019 Tallinna "Ilu sõnum 2019" raames küünevõistlusel “Estonian
Global Nail Cup 2019”

Ø Autasutamine toimub kell 17.00, 12.10.2019
Ø Võitjate tööd (esi kolm kohta) saadetakse ajakirja Iluguru
Ø Registreerudes fotovõistlusele "Love Story" annab võistleja organisaatoritele õiguse kasutada
projekti raames võistlejate fototöid

Ülesanne NR 1:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Võistlusest saab osa võtta nii professionaalne meister kui ka algaja (vanuse piiranguid pole)
Autasutakse I kolm kohta
Fototöö hindamisel tähtsaim element on teema lahti seletamise oskus
Antud projekt ei ole kommertsiline
Iga võistleja saab võistelda maksimum kolme tööga
Fototööd, kes saavutasid koha I kolmikus "Estonian Global Nail Cup 2019" fotovõistlusel, ei saa
osa võtta järgmisel aastal „Estonian Global Nail Cup 2020“ fotovõistlusel
Kõige tähtsaim osa fotovõistluse pildi peal on küüned (pikkus max 8 cm). Modelli küüned võivad
olla erineva kujuga, kujundusega, läbijoonistusega, maniküüriga ja modelleerimisega. Selles
nominatsioonis meistri fantaasial ei ole piiranguid
Fototööl ei tohi näha modelli nägu ainult küüned ja tagataust.
NB! Fototööl ei tohi kasutada vesipilte, printe ja mitte tuua oma tööle poliitilist temaatikat.
Modelli vanus ja sugu pole määratud
Lase fantaasial lennata!
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Võistlusest saab osa võtta nii professionaalne meister kui ka algaja (vanuse piiranguid pole)
Autasutakse I kolm kohta
Fototöö hindamisel tähtsaim element on teema lahti seletamise oskus
Antud projekt ei ole kommertsiline
Iga võistleja saab võistelda maksimum kolme tööga
Fototööd, kes saavutasid koha I kolmikus "Estonian Global Nail Cup 2019" fotovõistlusel, ei saa
osa võtta järgmisel aastal „Estonian Global Nail Cup 2020“ fotovõistlusel
Kõige tähtsaim osa fotovõistluse pildi peal on küüned (pikkus max 8 cm.) Modelli küüned võivad
olla erineva kujuga, kujundusega, läbijoonistusega, maniküüriga ja modelleerimisega. Selles
nominatsioonis meistri fantaasial ei ole piiranguid
Fototööl peab olema näha modelli nägu.
NB! Fototööl ei tohi kasutada vesipilte, printe ja mitte tuua oma tööle poliitilist temaatikat.
Piiranguid pole ka fotol kujutatud modellil teostatud jumestusel, soengul, küüntel, vastavalt
teemale valitud riietusel, aksessuaaridel ega ka esemetel
Modelli vanus ja sugu pole määratud
Lase fantaasial lennata!

Soovime kõikidele võistlejatele rõõmsat meelt!
Beauty Factory Ilusalongi meeskond!
Tallinna Näituste Messikeskus!
Tallinna „Ilu sõnum 2019“

