
BENDROSIOS ČEMPIONATO TAISYKLĖS

KAS YRA BŪTINA DALYVAUJANT?
•  Išsirinkti vieną ar keletą čempionatų
•  Užsiregistruoti tinklapyje www,elanbalticshow.com 
arba telefono numeriu +38 (050) 420 78 87
•  Patvirtinti registraciją ir susimokėti dalyvio mokestį
•  Išmokti pasirinkto čempionato taisykles

SPECIALISTO IŠVAIZDOS 
REIKALAVIMAI

•  Surišti plaukai, natūralus makiažas
•  Firminiai marškinėliai (suteikia organizatorius)
•  Baltos kelnės arba midi sijonas 
•  Žemakulnė, baltos spalvos avalynė uždara nosimi
•  Nedėvėti ryškių aksesuarų

TAISYKLĖS
•  Specialistas savarankiškai paruošia darbo vietą likus 15 
minučių iki čempionato pradžios. Dalyvio vietą sudaro 
darbinis stalas ir kėdė, kuri yra skirta modeliui
•  Būtina turėti viską, ko reikia konkursinio darbo atlikimui: 
kosmetiką, priemones ir medžiagas. Kitų daiktų, įskaitant 
asmeninius dalyvio daiktus, varžybų aikštelėje neturėtų būti.
•  Draudžiama naudoti nuorodas/pavyzdžius, naudotis 
telefonu ar kitomis programėlėmis.
•  Dalyviui draudžiama išvykti iš čempionato vietos be 
komisijos pirmininko leidimo.
•  Darbo pradžią ir pabaigą skelbia garso signalas. Po 
„STOP“ signalo specialistas privalo nutraukti darbą, išvalyti 
savo darbo vietą ir palikti čempionato teritoriją.



TAISYKLĖS
•  Modeliai turi likti čempionato aikštėje tol, kol vertinimo 
komisijos nariai įvertins darbus.
•  Visų čempionatų nugalėtojų apdovanojimas vyks rugsėjo 13 
d. Specialistas turi būti apsirengęs pagal čempionato aprangos 
kodą. Modelio dalyvavimas ceremonijoje yra neprivalomas.
•  Žmonių skaičius čempionato dalyvio paramos grupės yra 
neribojamas. Svečiai gali būti šalia renginio vietos ir palaikyti 
konkurso dalyvius.
•  Nepalikite vertingų daiktų be priežiūros. Organizatoriai 
neatsako už paliktus ar prarastus daiktus.

KĄ GAUNA ČEMPIONATO 
DALYVIAI?

Dėmesio! Žiuri turi teisę diskvalifikuoti dalyvį 
už konkurso taisyklių pažeidimą.

•  Galimybę laimėti vertingų prizų, piniginių dovanų, taip pat 
kelionę į EUROPE ASIA SHOW
•  Procedūros praktikavimą ir profesinio statuso gerinimą
•  Daug naujų naudingų pažinčių su influenceriais ir grožio 
specialistais
•  Teigiamas emocijas, kurios išliks atmintyje visam gyvenimui
•  Firminius čempionato dalyvio marškinėlius
•  Tarptautinio čempionato dalyvio diplomą
•  Galimybą gauti prizą (kuo daugiau dalyvių, tuo daugiau prizų)
Svarbu! Žiuri pasilieka teisę diskvalifikuoti dalyvį už konkurso 
taisyklių pažeidimą.
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