
 

 

 
CREATURES OF THE UNIVERS COMPETITION 

TEMĂ - OUT OF THIS WORLD  
(categorie machiaj prostetic) 

 
 
 

 
SÂMBĂTĂ 22 octombrie 10.00 – 12.00 
Sala New York Hotel Pullman, World Trade Center Bucuresti 
Taxa de înscriere – 150 lei 
 

 

REGULAMENT : 

1)Înscrierea în concurs se va face în limita celor 20 de locuri disponibile până la data de 10 

octombrie 2022. Validarea admiterii în concurs va fi garantată numai în urma achitării 

taxei de participare și transmiterea dovezii plății pe adresa de e-mail office@salus.com.ro 

2) Organizatorii vor confirma înscrierea prin intermediul unui e-mail în 24h de la 
înregistrarea plății. 

3)Prin înscrierea la concurs, sunteți de acord cu termenii și condițiile specificate în 

regulament. 

4)Asigurați-vă că, în calitate de concurent, cunoasteți programul de desfășurare al 

concursului și asigurați-vă că veți sosi la timp. 

5)Concurenții care sosesc după ora specificată de începere nu vor fi admiși. 

6)Toți concurenții trebuie să vină însoțiți de propriul model cu vârsta minimă de 16 ani. 

Modelele cu vârsta sub 16 ani nu sunt admise în cadrul concursului.  

7)Toți concurenții se vor înscrie la desk-ul de înregistrare de la intrarea în sală, împreună cu 
modelul lor pentru a primi badge-urile alocate participanților la concursul de machiaj. 

8) Concursul va avea loc pe scena Sălii New York Hotel Pullman - World Trade Center 

București în cadrul expoziției Makeup Fest (vedeți secțiunea la care v-ați înscris) 
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9)După înregistrare, concurenții vor  fi direcționați  în zona de lucru alocată. Această zonă va 

avea un scaun și un spațiu de lucru. Trebuie să vă asigurați că modelul dvs. are o pelerină 

de protecție pentru a-i proteja îmbrăcămintea/costumul până la prezentarea finală a 

design-ului. 

10) Programul de desfășurare al concursului poate suferi modificări din cauza 
constrângerilor operaționale. 

11)Este interzisă acordarea de asistență concurentului în ceea ce privește aplicarea 

machiajului modelului pe întreaga durată de desfasurare a concursului.  

12) Se pot folosi ornamente și accesorii. Arta machiajului  corpului ar trebui să ofere o 

viziune care să reprezinte o interpretare a personajului propus. 

13)Puteți folosi ca sursă de inspirație vizuale cu tematica propusă de organizator, dar 

rezultatul final trebuie să fie unul individual și unic. 

14)Toți concurentii (scolile) trebuie să își aducă propriul echipament de lucru. De asemenea, 

puteți aduce iluminare suplimentară dacă considerati necesar (este recomandată lampa 

de machiaj!) 

15)Toți concurenții sunt obligați să respecte standardele stricte de igienă în aplicarea 
machiajului sau vor fi depunctați. 

16)Intervalele orare vor fi strict respectate. Termenul limită pentru concurs este de 2 ore. 

17)Nu este permisă promovarea business-urilor, saloanelor sau produselor în timpul 

competiției, cu excepția acordului în prealabil al organizatorului. 

18) Nu este permis fumatul, băutul, mâncatul sau utilizarea telefoanelor mobile în zona de 

pregătire și desfășurare a competiției. 

19)Pentru a nu deranja concurenții, zgomotul /conversația trebuie să fie reduse la minimum 

în zona de competiție. 

20)Fiecare concurent este responsabil pentru curățarea zonei de lucru la finalizarea 
competiției. 

21)Nerespectarea regulilor și a instrucțiunilor privind concursul poate duce la descalificarea 

sau depunctarea concurenților, în funcție de decizia organizatorului. 

22)Toate telefoanele mobile trebuie să fie închise (inclusiv cele ale modelelor), altfel 

concurenții pot fi descalificați pentru că le sună sau vibrează telefoanele sau dacă răspund 

la telefon în timpul competiției, deoarece acest lucru poate fi o distragere a atenției 

celorlalti concurenți. 

23)Organizatorii și sponsorii își rezervă dreptul de a folosi fotografiile făcute în cadrul 
evenimentului în scop promoțional și pentru desfășurarea activității de marketing . 



 

 

24)Deciziile juriului  sunt definitive și nu pot fi contestate. Toate punctajele acordate  vor 

rămâne confidențiale pentru Salus Media. 

 

PROGRAM DESFASURARE CONCURS: 

09.00 – 09.30: Înscrierea concurenților 

09.30 - 10.00: Timp de pregătire pentru concurenti 

10.00 - 12.00: Desfășurarea concursului 

12.00 - 13.30: Jurizarea și decernarea premiilor 

JURIZAREA 

În timpul desfăşurării concursului membrii juriului vor urmări respectarea tuturor 
condiţiilor concursului. Participanţii care vor încălca regulile concursului vor fi penalizaţi.  

 

CRITERII DE JURIZARE: 
  
CREATURES OF THE UNIVERS COMPETITION  

TEMĂ - OUT OF THIS WORLD (categorie machiaj prostetic) 
 
1. Design-ul personajului/Estetică/Unitate 
2. Aplicarea pieselor prostetice și sfx 
3. Încadrarea în tema propusă 

4. Modelul (corectitudinea alegerii, corespondenţa imaginii, a subiectului, prezentarea 
imaginii) 

5. Aspect general 
 
 

 

 
 

 

 


