14. oktober 2012
predstavitev zmagovalne kolekcije

XIII. Slovenski frizerski festival

POGOJI SODELOVANJA:
Kolekcije lahko pošiljate do 30.6.2012.
Kolekcija mora vsebovati najmanj 3 modele in največ 8.
Kolekcija mora biti pripravljena v elektronski obliki in
poslana na enem izmed medijev v visoki resoluciji.
Poleg kolekcije je potrebno OBVEZNO priložiti kratek
opis kolekcije z obveznim NASLOVOM kolekcije in
osnovne informacije, kdo vse je sodeloval pri izdelavi
poslane kolekcije (frizura, barvanje, make up, styling,
foto, ...)
Participacija za natečaj znaša 40 EUR in jo je treba
poravnati pred pošiljanjem kolekcije, sicer se kreacija
ne bo štela v uradni-tekmovalni del natečaja.
S pristopom udeleženca k sodelovanju razpisanega
natečaja, si organizator pridružuje vse avtorske pravice
za uporabo poslanih materialov, v namen promocije
natečaja in prireditve Slovenski frizerski festival.
*Vse kolekcije bodo objavljene v tekočih/aktualnih
številkah revije SALON
OCENJEVALO se bo:
Ideja, frizure, make up, styling, koncept/kompozicija in
fotografija
OCENJEVALNA KOMISIJA bo sestavljena iz 2 izkušenih
frizerjev, glavnega urednika revije Salon, Tehničnega
urednika revije Salon in predstavnika pokrovitelja
nagradnega natečaja.
Ocenjevalna komisija bo vse zbrane kolekcije, ki bodo
prispele do 30.6.2012 na naše uredništvo, temelejito
pregledala in ocenila. Uradni rezultati zmagovalaca pa
bodo objavljeni v septembrski številki revije Salon.
Poleg kolekcije morata obvezno priložiti prijavico, s
katero soglašate s pogoji sodelovanja!!

Od 31.1.2012 do 30.6.2012 poteka natečaj za
najboljšo TREND kolekcijo, katere zmagovalec se
bo lahko predstavil na XIII. Slovenskem frizerskem
festivalu v nedeljo 14.10.2012, na osrednjem odru
Gallusove dvorane.
NAGRADA ZA ZMAGOVALCA
Zmagovalec natečaja prejme:
3-4 minutni nastop na osrednjem odru
Slovenskega frizerskega festivala 14.10.2012
in bogato nagrado pokrovitelja natečaja izobraževanja v Angliji.
Za vse dodatne informacije lahko pokličete na tel.: 01/ 565 51 71
ali pošljete e-mail: nolas@siol.net

PRIJAVNICA

KOTIZACIJA ZA SODELOVANJE NA RAZPISANEM NATEČAJU JE: 40 EUR (DDV vključen v ceni).

IME IN PRIIMEK:
IME SALONAv katerem DELATE:
NASLOV:
DŠ:
Telefon:					e-mail:
Ime kolekcije:
KOTIZACIJO lahko poravnate na račun - TRR 03134 1000 408807 s sklicno
številko 00 800-800-2012. V rubriko za namen nakazila pa obvezno napišite:
PARTICIPACIJA ZA NAJ SFF TREND KOLEKCIJO 2012.
Tel.: 01/ 565 51 71, Fax: 01/ 565 31 70, e-mail: nolas@siol.net, www.salon-si.com
Nolas d.o.o., Revija Salon, Komanova 35, 1000 Ljubljana, Slovenija.

