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Pentru că sărbătorile de iarnă se apropie cu pași repezi, vrem să vă testăm creativitatea și să vedem cum interpretați anotimpul alb. 

 

Vă anunțăm că pe data de 16.12.2022 , 

Ora 10:00 va avea loc  

CONCURSUL 

 „WINTER NAILS AND MAKE UP” 

Înscrierea: 23 noiembrie -8 decembrie , 09:00 – 14:00  

Laborator estetică I și Laborator estetică II 

Desemnarea participanților: 12 decembrie 

 

         

 

Concurs: 16 decembrie                                 Premiere : 16 decembrie 

https://liceulhurmuzescu.invatamantsector3.ro/
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Regulamentul concursului ”WINTER NAILS AND MAKEUP” 

Organizatorul Concursului este Liceul Tehnologic „DRAGOMIR HURMUZESCU”.  

Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toți participanții. 

Regulamentul este pus la dispoziție pe site-ul https://liceulhurmuzescu.invatamantsector3.ro și la avizierul școlii. 

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul regulament, orice modificare urmând a fi comunicată prin aceleași canale. 

1. Condiţii de participare 

Pot participa elevii Liceului Tehnologic „Dragomir Hurmuzescu” de la profilul Servicii calificările : Coafor stilist și Frizer, 

coafor, manichiurist,, pedichiurist cu vârsta cuprinsă între 15- 19 ani. Concursul NU se adresează profesioniștilor cu experiență. 

Concurenții au obligația de a veni cu un model pentru a putea participa la probele de concurs (manichiură și machiaj), ales din 

rândul elevilor din școală . Fiecare concurent lucrează pe propriul model. Alegerea modelului și interacțiunea cu acesta cade în sarcina şi 

răspunderea participantului. Fiecare concurent va avea propria trusă pentru realizarea manichiurii și a machiajului. 

Participanții și modelele trebuie să aibă vârsta minimă de 15 ani. 

2. Detalii organizatorice 

1. Înscrierea: 23 noiembrie -8 decembrie , 09:00 – 14:00, Laborator estetică I și Laborator estetică II,  Corpul B, Etaj II 

2. Desemnarea participanților: 12 decembrie 

3. Concurs și Premiere : 16 decembrie 

Concurenții înscriși în competiție se vor prezenta pe 16 decembrie, la ora 10:00, în Corpul B, Etaj II, Laborator estetică II. În cazul 

în care un concurent nu se prezintă la ora stabilită, acesta va pierde locul în concurs. 

Telefoanele mobile ale participanților și modelelor trebuie închise sau puse pe modul silențios pe toată durata concursului. 

Prin înscrierea în competiție, atât participanții cât și modelele oferă organizatorului dreptul de a folosi fotografiile realizate în 

cadrul concursului. 

Pe toată durata concursului, concurenții au obligația de a respecta indicațiile organizatorice . 

3. Probele de concurs 

Competiția este împărțită în două secțiuni: Nail Design și Makeup . 

Pentru secțiunea Nail Design: 

Concurenții vor realiza o manichiură (dat formă unghiei, aplicare lac, design), având la dispoziție maximum o oră jumătate. 

Temă impusă manichiură pentru sărbătorile de iarnă, concurentul având libertatea de a-și pune cât mai bine în valoare 

îndemânarea, cunoștințele și creativitatea. 

Concurenții vor lucra cu materialele şi instrumentele proprii. 

Nu sunt permise intervenții asupra modelelor după expirarea timpului de lucru. 

Pentru secțiunea Make-up  

Concurenții vor realiza un machiaj având la dispoziție maximum o oră jumătate. 

Tema impusă machiaj pentru sărbătorile de iarnă, concurentul având libertatea de a-și pune cât mai bine în valoare îndemânarea, 

cunoștințele și creativitatea. 

Concurenții vor lucra cu materialele şi instrumentele proprii. 

Nu sunt permise intervenții asupra modelelor după expirarea timpului de lucru. 

4. Jurizare 

Juriul va fi format din 4 profesori cu experiență în domeniul. 

Președintele juriului va fi doamna Constantinescu Florica, profesor. 

Membrii juriului vor evalua participanții atât în timpul desfășurării probei de concurs (evaluarea execuției) cât și la finalul acesteia 

(evaluarea rezultatului).Principalele criterii de evaluare: acurateţea execuției şi imaginea de ansamblu a lucrării, originalitatea, gradul de 

dificultate al lucrării, îndemânarea și rapiditatea. 

Se vor alege cinci câștigători care vor avea posibilitatea să participle la competiția organizată în parteneriat cu World Skills 

România din martie 2023. Câștigătorii vor fi anunțați în ziua concursului, pe 16.12.2022, după finalizarea probelor și după timpul alocat 

juriului pentru deliberare. 

 

https://liceulhurmuzescu.invatamantsector3.ro/
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Fișă de înscriere  

Concurs   

”WINTER NAILS AND MAKE UP” 

 

Subsemnatul………………………………………..………………………………………………………., 

elev/elevă în clasa a …………… de la Liceul Tehnologic „Dragomir Hurmuzescu” , având …………..ani, vă 

rog să-mi aprobați înscrierea în concursul ”WINTER NAILS AND MAKE UP”. 

Precizez că modelul ales de mine este  ………………………………..…………………………………..  

elev/elevă în clasa a ……………. de la Liceul Tehnologic „Dragomir Hurmuzescu” .  

Sunt de acord cu Regulamentul concursului și cu folosirea fotografiilor realizate în timpul 

concursului.  

 

 

Data                                                                                                Semnătura  

 

 

Acord părinte/ susținător legal 

Subsemnatul………………………………………..…………………părintele elevului/elevei 

…………………………………………., din clasa a …………… de la Liceul Tehnologic „Dragomir 

Hurmuzescu” , sunt de accord ca fiica/fiul meu să participe ca la concursul ”WINTER NAILS AND MAKE 

UP”. 

Sunt de acord cu Regulamentul concursului și cu folosirea fotografiilor realizate în timpul 

concursului.  

 

Data                                                                                                Semnătura  

 

https://liceulhurmuzescu.invatamantsector3.ro/
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Fișă de participare  

Concurs  

 ”WINTER NAILS AND MAKE UP” 

 

Subsemnatul………………………………………..………………………………………………………., 

elev/elevă în clasa a …………… de la Liceul Tehnologic „Dragomir Hurmuzescu” , având …………..ani, vă 

rog să-mi aprobați participarea în concursul ”WINTER NAILS AND MAKE UP”. 

Precizez că am fost ales ca și  model de către  …………………………..…………………………………..  

elev/elevă în clasa a ……………. de la Liceul Tehnologic „Dragomir Hurmuzescu” .  

Sunt de acord cu Regulamentul concursului și cu folosirea fotografiilor realizate în timpul 

concursului.  

 

 

 

Data                                                                                                Semnătura  

 

Acord părinte/ susținător legal/ tutore 

Subsemnatul………………………………………..…………………părinte/ al elevului/elevei 

…………………………………………., din clasa a …………… de la Liceul Tehnologic „Dragomir 

Hurmuzescu” , sunt de accord ca fiica/fiul meu să participe ca și model în concursul ”WINTER NAILS 

AND MAKE UP”. 

Sunt de acord cu Regulamentul concursului și cu folosirea fotografiilor realizate în timpul 

concursului.  

 

Data                                                                                                Semnătura  

https://liceulhurmuzescu.invatamantsector3.ro/

