مسابقات آزاد مهارت مراقبت و زیبایی 1398-اصفهان
نام رشته :چهره پردازی

راهنمای رقابت کنندگان :

فرم شماره ()5
شرایط حضور در مسابقات

 -1زمان مسابقه  60دقیقه میباشد .
 -2حضور رقابت کننده  30دقیقه قبل از شروع رقابت و معرفی خود به واحد مربوطه الزامیست .
 -3همراه داشتن کارت ملی ومدرک شناسایی الزامیست .
 -4پنج دقیقه قبل از شروع مسابقه باید مدل و ابزار الزم را آماده نمایید .
 -5جهت حضور در رقابت کارت ورود به جلسه صادر میگردد و
 -6قبل از شروع مسابقه کلیه ابزار و مواد مصرفی از نظر ایمنی و استاندارد باید توسط کمیته
مربوطه تایید گردد .
 -7در صورت بروز هر گونه مشکل به کار شناس  HSEاطالع دهید
 -8گرفتن ابزار و مواد مصرفی ازخارج سایت یا سایررقابت کنننده گان درزمان مسابقه ممنوع است
 -9کار کردن مخاطره آمیز و اختالل در کار دیگران باعث حذف از رقابت میگردد .
 -10قبل از شروع مسابقه مدل باید توسط کار شناسان تایید گردد .
 -11پنج دقیقه بعد از مسابقه باید سایت را ترک نمایید .
 -12هرگونه اعتراض به داوری وایجاد اختالل در کار داوری منجر به حذف رقابت کننده از دور
مسابقات میگردد .
 -13رقابت در سطح جهانی برگزار میگردد و لذا رعایت نظم  ،استفاده از روپوش وبکار گیری
موارد بهداشتی الزامیست .
 -14انتخاب لباس و پوشش مناسب با نوع گریم بر عهده شخص رقابت کننده می باشد .
 -15به همراه داشتن مدل مناسب جهت اجرای رقابت
 -16پذیرش و اجرای آیتم های رقابت
 -17پذیرش رای داوران و احترام به برگزار کنندگان رقابت
 -18پذیرش و احترام به ضوابط و مقررات پروژه و امضای قرارداد شرکت در رقابت
 -19دارا بودن مهارت وتخصص ذر رشته ثبت نامی در رقابت
توضیحات :
رقابت کننده می بایست از بین آیتم های جوان سازی و مسن سازی فقط یک آیتم را انتخاب واجرا نماید .

آیتم جوان سازی:
-1شامل پاکسازی و جوان سازی چهره میباشد ( مدت رقابت  30دقیقه )
-2ایجاد زخم وبخیه روی چهره و ایجاد جای گلوله وچشم آسیب دیده(مدت رقابت 30دقیقه)
توجه ( :که در مجموع زمان رقابت برای این دوآیتم  60دقیقه میباشد)

آیتم مسن سازی:
-1شامل پاکسازی ومسن سازی میباشد(مدت رقابت  30دقیقه)
-2شخصیت سازی (مدت رقابت  30دقیقه)
توجه ( :که در مجموع زمان رقابت برای این دوآیتم  60دقیقه میباشد).

توجه  :لطفا به بخش آیتم ها ی ارزشیابی مراجعه نمایید  :توجه

***پیروز و سر بلند باشید ***

