Majstrovstvá SR v maľovaní na tvár 2022
Pravidlá súťaže
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)
9)
10)

11)

12)
13)

14)
15)
16)
17)

18)
19)

Súťaž sa vyhlasuje v kategórii: Maľovanie na tvár – Facepainting
Maľba musí byť v oblasti tváre, krku a dekoltu.
Téma súťaže je „Renesancia“ (znovuzrodenie).
Súťaž je otvorená medzinárodne. Môžu sa prihlásiť súťažiaci aj z iných krajín okrem Slovenska.
Kategória Facepainting je určená pre všetkých súťažiacich, bez obmedzenia vekom, vrátane žiakov
stredných odborných škôl.
V kategórii je minimálny počet 4 súťažiaci. Ak sa do kategórie prihlási alebo zúčastní menej súťažiacich
ako 4, súťaž sa nebude realizovať.
Model (model muž alebo modelka žena, ďalej v texte iba model) môže byť dospelá osoba alebo aj
maloletá osoba, avšak staršia ako 15 rokov, pričom sa musí preukázať občianskym preukazom
(identifikačnou kartou).
Súťažiaci maľuje iba jeden model a môže súťažiť v jeden deň iba v jednej kategórii. Súťažiaci maľuje svoj
model sám. Nie je povolený asistent a ani model sa nemôže maľovať sám.
Súťažiaci a model sa zaväzujú pred začatím súťaže udeliť písomný súhlas (Model release) na bezplatné
použitie fotiek zo súťaže pre propagáciu súťaže a umenia bodypaintingu organizátormi súťaže.
Maloletý model podpisuje písomný súhlas (Model release), pričom organizátor predpokladá, že podľa
Občianskeho zákonníka, § 9 zákona č. 40/1964 Zb., má maloletý model primeranú spôsobilosť vykonať
tento právny úkon. Účasťou v súťaži zároveň maloletý model potvrdzuje, že jeho rodič či zákonný
zástupca o tejto jeho aktivite vie a nemá voči tomu žiadne výhrady, teraz ani v budúcnosti.
Súťažiaci je povinný používať iba profesionálne farby, antialergické a dermatologicky testované, určené
na maľovanie na ľudskú pokožku. Čo sa týka doplnkov, fantázii sa medze nekladú, ale prosím zvážte
bezpečnosť vášho modelu.
Model, farby a všetky doplnky a pomôcky si zabezpečuje súťažiaci sám.
Vyhradený súťažný čas je 2 hodiny. Po uplynutí súťažného času už nie je povolené maľovať a ani
vykonávať akékoľvek úpravy na modeli (dokončovať účes, upravovať doplnky či fixovať maľbu) a modeli
sa musia presunúť do vyhradeného priestoru a čakať na predstúpenie pred porotu.
Hodnotenie pred porotou - súťažiaci predstaví a vysvetlí svoje dielo. Vyhradený čas na prezentáciu diela
pred porotou je max. 2 minúty. Následná prezentácia pred publikom už nie je porotou hodnotená.
Porota má minimálne troch členov, pričom jeden z nich je predsedom poroty. Porota hodnotí súťažiacich
v troch kritériách.
Najvyšší počet bodov znamená najlepšie hodnotenie. Predseda poroty má v hodnotení dvojnásobný
počet bodov, ako ostatní členovia poroty. V nerozhodných situáciách má predseda poroty právo veta.
Pri nedodržaní pravidiel súťaže sa súťažiacemu znižuje bodové hodnotenie, v závažných prípadoch sa
diskvalifikuje. Na dodržiavanie pravidiel počas súťaže dohliadajú členovia poroty alebo ich poverení
asistenti (aj inkognito).
V súťažnej kategórii sú vyhlásené a ocenené prvé tri najlepšie umiestnenia. Porota si vyhradzuje právo,
v prípade nedostatočných výsledkov súťažiacich, neudeliť prvé miesto.
Najlepší súťažiaci – výherca súťaže - smie používať titul „Majster Slovenska v maľovaní na tvár 2022“.

Pravidlá pre kategóriu Facepainting
V kategórii Facepainting je povolené:
 Umelé mihalnice, kontaktné šošovky.
 Parochňa alebo príčesok.
 Dekoračné doplnky na hlave a pleciach.
 Maľovať iba jeden model.




Maľovať iba na tvár, krk a na dekolt.
Upraviť vlasy modelu pred štartom súťaže.

V kategórii Facepainting je zakázané:
 Používať akékoľvek masky alebo časti masiek.
 Používať špeciálne efekty
 Čokoľvek lepené na tvár, krk a dekolt.
 Pred štartom súťaže použiť na tvár, krk a dekolt akékoľvek doplnky a farby
Kritéria hodnotenia poroty v kategórii Facepainting
A. Kvalita a technika maľby, precíznosť prevedenia

1 – 10 bodov

B. Celkový dojem, kompozícia maľby

1 – 10 bodov

C. Interpretácia témy, nápad a originalita

1 – 10 bodov

Hodnotené porotou budú iba oblasti tváre, krku a dekoltu.
Prínosom pre show a fotografov bude, ak model bude mať kostým korešpondujúci so súťažnou prácou,
avšak tento kostým nebude hodnotený porotou.

Časový harmonogram súťaže:
Incheba EXPO Medzinárodný veľtrh kozmetiky a kaderníctva, INTEBEAUTY Bratislava
Piatok 21.10.2022
Registrácia súťažiacich
Súťažné maľovanie (2 hodiny)
Prezentácia modelov pred porotou
Prezentácia modelov na pódiu
Vyhlásenie výsledkov a ocenenie víťazov

9:00 – 10:00 h
10:15 – 12:15 h
12:15 – 13:00 h
12:30 – 13:00 h
13:30 – 14:00 h

Pravidlá súťaže sú vychádzajú zo štandardov World Bodypainting Association a majstrovstiev sveta
v bodypaintingu World Bodypainting Championships.

V Bratislave 4. 9. 2022
Mgr. Marta Gejdošová
prezident asociácie

Prihláška a všetky potrebné informácie sú na web stránke http://www.bodypainting44.webnode.sk,

Asociácia Bodypainterov Slovenska o.z., Vajnorská 10, 83103 Bratislava, IČO: 42278805,
web: www.bodypainting44.webnode.sk, e-mail: asociacia@bodyart.sk, Tel.: 0905 396 689

