19. ročník mezinárodní soutěže středních škol
a středních odborných učilišť

KALIBR CUP 2019
Téma: „Moulin Rouge“
Datum konání:
Místo konání:
Začátek soutěže:

14. února 2019 (čtvrtek)
Sportovní hala SOŠ a SOU Lanškroun, Sokolská 288, Lanškroun
10.00 hodin

Všechny informace týkající se soutěže (propozice, podmínky, přihlášky) najdete na webu kalibrcup.cz
Školy nejsou vázány podmínkou, že se musí účastnit všech čtyř soutěží. Jednotlivé školy jsou povinny
prokázat, že soutěžící jsou žáky školy. Každý soutěžící platí startovné 500. - Kč za jednu soutěž (např. jedna
škola vyšle 1 kadeřníka, 1 kosmetičku - make-up, 1 kosmetičku na nail-art, 1 kosmetičku na body-art = zaplatí
2000. - Kč). Startovné se platí pouze za soutěžící, nikoliv za modelku.
Moulin Rouge
Inspiraci můžete čerpat ze stejnojmenného muzikálu Moulin Rouge a hudebních klipů.
Líčení: luxusní styl moderního nočního kabaretu, hrátky s barvami a flitry, vyznačuje se množstvím peří a
třpytu. Velmi výrazné rty a svůdně nalíčené oči, doplněné umělými řasy.
Oděv: smokingy, tanečnice zápalné pro kankán, svůdné elegantní šaty, korzety, extravagantní punčocháče,
podvazky, boty na vysokém podpatku, krajka a klobouky.
Vlasy: v přírodních, módních odstínech měděné, červené, fialové, hnědé, černé, blond....ne pro melírované.
Vlasy jsou přirozeně vlnité, měkké velké vlny, pokládaná vlna. Dozdobeny jsou kloboučky, peřím, štrasovými
ozdobami a bižuterií. Účesy byly tvořeny pevně, aby při tanci účes vydržel.
Pracovní pomůcky musí mít každý soutěžící vlastní a musí být v souladu s předpisy o osobní hygieně.
Stravné a cestovné, popřípadě ubytování si hradí vysílající škola.
V každé kategorii se mohou z jedné školy zúčastnit pouze 2 soutěžící, tedy z jedné školy ve všech čtyřech
kategoriích (účesová tvorba, make-up, nail-art, body-art) maximálně 8 soutěžících.
Na základě předběžných přihlášek budou zaslány upřesňující organizační pokyny pro přihlášené.
Prvních deset vítězných modelů v účesové tvorbě, v make-upu, v nail-artu a v body-artu postoupí do
užšího finále, které se bude konat během mezinárodního veletrhu WORLD of BEAUTY  SPA pod
záštitou Unie kosmetiček dne 16. 3. 2019 v PVA EXPO Praha Letňany.
Vyplněné předběžné přihlášky do soutěže posílejte elektronicky z webu kalibrcup.cz a budou přijímány
do 7. 12. 2018.
Po tomto termínu budou zveřejněny na webu kalibrcup.cz organizační pokyny pro přihlášené a závazná přihláška
pro KALIBR CUP 2019, s termínem do 10. 1. 2019. Přihlášené školy budou informovány emailem.
Tel. 465 324 429
Adresa: SOŠ a SOU Lanškroun
Mgr. Vlasta Tomanová
Kollárova 445
563 01 Lanškroun

Email: tomanova@spslan.cz

Těšíme se na Vaši návštěvu.
Za realizační tým
Vlasta Tomanová a Milan Lédl

