PRIHLÁŠKA na súťaž o Zlaté nožnice
Kaderník a vizážista KATEGÓRIA DOSPELÍ

1. Téma: TREND CUT - dámsky trendový strih jeseň, zima 2018
Termín súťaže: 5. októbra 2018

Miesto súťaženia: Incheba, Bratislava

35 minút samostatná práca

Termín na prihlásenie sa do súťaže: od 12. 09. 2018 do 21.09. 2018
Názov a úplná adresa školy, PSČ:

Kraj:

Zriaďovateľ:

Pedagogický sprievod
(osobná účasť na súťaži)

Mobil:
e-mail:
Konfekčná veľkosť (na tričko) *zakrúžkujte!

Meno a priezvisko súťažiaceho:

*S, * M, * L, * XL, *XXL
Mobil:

Modelka
Meno a priezvisko:

Prihlášky za školu posielajte na e-mail: eva.bugajova@siov.sk aj polat.elalmis@gmail.com. Do vyznačenej kolónky
nezabudnite zakrúžkovať konfekčnú veľkosť súťažiaceho (budú zabezpečené rovnaké tričká).
Po uzávierke prihlášok po 21. 09. 2018 bude spracovaná štartovacia listina a zmeny súťažiacich nebudú akceptované.
Pozn.: v prípade, že súťažiaci ochorie, zmenu nahlásite priamo pri registrácii 5. októbra 2018 o 9:00 v Inchebe.

Štartovné dospelí: 40 EUR uhraďte na účet:
Polat Elalmis, Hair Salon, Priemyselná 8, 821 09 Bratislava, IBAN: SK05 1111 0000 0014 0969 5009 Uni Credit bank
Pre správnu identifikáciu napíšte variabilné číslo, meno súťažiaceho, škola, mesto
VS 1D0510

Doklad o úhrade štartovného posielajte na e-mail: polatelalmis@gmail.com
Pozn.: Pokyny pre súťažiacich a Súťažné propozície sú zverejnené na http://www.siov.sk/Clanok.aspx?ArticleID=262

PRIHLÁŠKA na súťaž o Zlaté nožnice
Kaderník a vizážista KATEGÓRIA DOSPELÍ

2. Téma: KOMERČNÝ SVADOBNÝ ÚČES
výčes z dlhých vlasov inšpirovaný k dnešným trendom
Termín súťaže: 5. októbra 2018

Miesto súťaženia: Incheba, Bratislava

40 minút samostatná práca

Termín na prihlásenie sa do súťaže: od 12. 09. 2018 do 21.09. 2018
Názov a úplná adresa školy, PSČ:

Kraj:

Zriaďovateľ:

Pedagogický sprievod
(osobná účasť na súťaži)

Mobil:
e-mail:
Konfekčná veľkosť (na tričko) *zakrúžkujte!

Meno a priezvisko súťažiaceho:

*S, * M, * L, * XL, *XXL
Mobil:

Modelka
Meno a priezvisko:

Prihlášky za školu posielajte na e-mail: eva.bugajova@siov.sk aj polat.elalmis@gmail.com. Do vyznačenej kolónky
nezabudnite zakrúžkovať konfekčnú veľkosť súťažiaceho (budú zabezpečené rovnaké tričká).
Po uzávierke prihlášok po 21. 09. 2018 bude spracovaná štartovacia listina a zmeny súťažiacich nebudú akceptované.
Pozn.: v prípade, že súťažiaci ochorie, zmenu nahlásite priamo pri registrácii 5. októbra 2018 o 9:00 v Inchebe.

Štartovné dospelí: 40 EUR uhraďte na účet:
Polat Elalmis, Hair Salon, Priemyselná 8, 821 09 Bratislava, IBAN: SK05 1111 0000 0014 0969 5009 Uni Credit bank
Pre správnu identifikáciu napíšte variabilné číslo, meno súťažiaceho, škola, mesto
VS 2D0510
Doklad o úhrade štartovného posielajte na e-mail: polatelalmis@gmail.com
Pozn.: Pokyny pre súťažiacich a Súťažné propozície sú zverejnené na http://www.siov.sk/Clanok.aspx?ArticleID=262

PRIHLÁŠKA na súťaž o Zlaté nožnice
Kaderník a vizážista KATEGÓRIA DOSPELÍ

3. Téma: PÁNSKY KLASICKÝ STRIH FADE CUT
Termín súťaže: 5. októbra 2018

Miesto súťaženia: Incheba, Bratislava

35 minút samostatná práca

Termín na prihlásenie sa do súťaže: od 12. 09. 2018 do 21.09. 2018
Názov a úplná adresa školy, PSČ:

Kraj:

Zriaďovateľ:

Pedagogický sprievod
(osobná účasť na súťaži)

Mobil:
e-mail:
Konfekčná veľkosť (na tričko) *zakrúžkujte!

Meno a priezvisko súťažiaceho:

*S, * M, * L, * XL, *XXL
Mobil:

Model
Meno a priezvisko:

Prihlášky za školu posielajte na e-mail: eva.bugajova@siov.sk aj polat.elalmis@gmail.com. Do vyznačenej kolónky
nezabudnite zakrúžkovať konfekčnú veľkosť súťažiaceho (budú zabezpečené rovnaké tričká).
Po uzávierke prihlášok po 21. 09. 2018 bude spracovaná štartovacia listina a zmeny súťažiacich nebudú akceptované.
Pozn.: v prípade, že súťažiaci ochorie, zmenu nahlásite priamo pri registrácii 5. októbra 2018 o 9:00 v Inchebe.

Štartovné dospelí: 40 EUR uhraďte na účet:
Polat Elalmis, Hair Salon, Priemyselná 8, 821 09 Bratislava, IBAN: SK05 1111 0000 0014 0969 5009 Uni Credit bank
Pre správnu identifikáciu napíšte variabilné číslo, meno súťažiaceho, škola, mesto
VS 3D0510
Doklad o úhrade štartovného posielajte na e-mail: polatelalmis@gmail.com
Pozn.: Pokyny pre súťažiacich a Súťažné propozície sú zverejnené na http://www.siov.sk/Clanok.aspx?ArticleID=262

PRIHLÁŠKA na súťaž o Zlaté nožnice
Kaderník a vizážista KATEGÓRIA DOSPELÍ

4. Téma: KLASICKÝ PÁNSKY NOŽNICOVÝ STRIH
Termín súťaže: 5. októbra 2018

Miesto súťaženia: Incheba, Bratislava

35 minút samostatná práca

Termín na prihlásenie sa do súťaže: od 12. 09. 2018 do 21.09. 2018
Názov a úplná adresa školy, PSČ:

Kraj:

Zriaďovateľ:

Pedagogický sprievod
(osobná účasť na súťaži)

Mobil:
e-mail:
Konfekčná veľkosť (na tričko) *zakrúžkujte!

Meno a priezvisko súťažiaceho:

*S, * M, * L, * XL, *XXL
Mobil:

Model
Meno a priezvisko:
Prihlášky za školu posielajte na e-mail: eva.bugajova@siov.sk aj polat.elalmis@gmail.com. Do vyznačenej kolónky
nezabudnite zakrúžkovať konfekčnú veľkosť súťažiaceho (budú zabezpečené rovnaké tričká).
Po uzávierke prihlášok po 21. 09. 2018 bude spracovaná štartovacia listina a zmeny súťažiacich nebudú akceptované.
Pozn.: v prípade, že súťažiaci ochorie, zmenu nahlásite priamo pri registrácii 5. októbra 2018 o 9:00 v Inchebe.

Štartovné dospelí: 40 EUR uhraďte na účet:
Polat Elalmis, Hair Salon, Priemyselná 8, 821 09 Bratislava, IBAN: SK05 1111 0000 0014 0969 5009 Uni Credit bank
Pre správnu identifikáciu napíšte variabilné číslo, meno súťažiaceho, škola, mesto
VS 4D0510

Doklad o úhrade štartovného posielajte na e-mail: polatelalmis@gmail.com
Pozn.: Pokyny pre súťažiacich a Súťažné propozície sú zverejnené na http://www.siov.sk/Clanok.aspx?ArticleID=262

.

PRIHLÁŠKA na súťaž o Zlaté nožnice
Kaderník a vizážista KATEGÓRIA DOSPELÍ

5. Téma: GALAKTICKÁ KRÁSKA GALAXIA – súťaž v líčení
Termín súťaže: 5. októbra 2018

Miesto súťaženia: Incheba, Bratislava

60 minút samostatná práca

Termín na prihlásenie sa do súťaže: od 12. 09. 2018 do 21.09. 2018
Názov a úplná adresa školy, PSČ:

Kraj:

Zriaďovateľ:

Pedagogický sprievod
(osobná účasť na súťaži)

Mobil:
e-mail:
Konfekčná veľkosť (na tričko) *zakrúžkujte!

Meno a priezvisko súťažiaceho:

*S, * M, * L, * XL, *XXL
Mobil:

Modelka
Meno a priezvisko:

Prihlášky za školu posielajte na e-mail: eva.bugajova@siov.sk aj polat.elalmis@gmail.com. Do vyznačenej kolónky
nezabudnite zakrúžkovať konfekčnú veľkosť súťažiaceho (budú zabezpečené rovnaké tričká).
Po uzávierke prihlášok po 21. 09. 2018 bude spracovaná štartovacia listina a zmeny súťažiacich nebudú akceptované.
Pozn.: v prípade, že súťažiaci ochorie, zmenu nahlásite priamo pri registrácii 5. októbra 2018 o 9:00 v Inchebe.

Štartovné dospelí: 40 EUR uhraďte na účet:
Polat Elalmis, Hair Salon, Priemyselná 8, 821 09 Bratislava, IBAN: SK05 1111 0000 0014 0969 5009 Uni Credit bank
Pre správnu identifikáciu napíšte variabilné číslo, meno súťažiaceho, škola, mesto
VS 5D0510

Doklad o úhrade štartovného posielajte na e-mail: polatelalmis@gmail.com
Pozn.: Pokyny pre súťažiacich a Súťažné propozície sú zverejnené na http://www.siov.sk/Clanok.aspx?ArticleID=262

