
 
 

Přihlášky na soutěž MMT ČR , která se koná 29.11.2018 musí být odeslané do 17.9.2018 

 

 

Propozice nail art 
 

Téma – KOMIKS 
 

Podmínky soutěže: 

- Soutěžní design na pravé ruce je zhotoven v průběhu soutěže. Technika designu 

plochá malba (2D) vytvořena libovolnými uměleckými barvami (akrylové, 

akvarelové). 

- Je povoleno používat materiál na zdobení nehtů (flitry, kamínky apod…) avšak ne více 

jak 5% celkového objemu práce. 

- Soutěžní design na levé ruce se skládá z designu v libovolné technice (2D, 3D) 

s použitím profesionálních materiálů (barvy, gel, akryl), je také zhotoven v průběhu 

soutěže.3D prvky si soutěžící zhotoví předem (doma), max. výška 5 cm. Aplikace 3D 

prvků na nehty je povolena jen v průběhu soutěže a je vkusným doplňkem celkového 

designu. 

- Záleží pouze na soutěžící zda zvolí na levé ruce techniku 3D nebo na obou rukách 

techniku 2D (3D není podmínkou) 

- Délka a tvar nehtů je libovolný. Je povoleno mít předem prodloužené nehty nebo 

nalepené tipy. Nehty musí být čiré nebo mléčné nebo tělové barvy. Je zakázáno mít na 

nehtech barevný podklad. 

- Je povoleno mít předem nazdobené předloktí, paže modelu 

- Soutěžící mohou mít připravenou skicu, nikoliv fotografii, hotové tipy, foto 

v mobilním telefonu. 

- Účes, make-up a zdobení rukou jsou zahrnuty v celkovém dojmu a jsou součástí 

bodování modelu. 

Je zakázáno: 

- Používat techniku razítkování, obtisky, samolepky 

- Je zakázáno používat techniku airbrush 

- Je zakázáno aplikovat nazdobené tipy  

- Je zakázáno konzultace soutěžící během soutěže s jinou osobou 

 

       

Hodnotící komise bude během soutěže práci soutěžících kontrolovat. 

 

Za nedodržení soutěžních podmínek bude soutěžící penalizován trestnými body !!!!!! 



 

 

Upozorňujeme soutěžící, kdo potřebuje při práci použít lampičku (je vhodná) či UV lampu, že 

organizátor toto nezajistí, proto je potřeba dovézt vlastní.   

 

hodnotí se: 

- celkový dojem designu nehtů, soulad s účesem, líčením a kostýmem modelky 

- preciznost a čistota práce 

- barevné řešení a harmonie barev 

- originalita a kreativita 

- technika a obtížnost práce 

 

 

čas provedení:  180 minut 
 

Doporučení: využít celý čas na práci. V této kategorii se nebere zřetel na dřívější ukončení 

práce!  

                

 

 


