
Barber Battle Rules Online 

  
Dokumentacja fotograficzna Pr i j s Mana do 20 czerwca 2021 r 
Ogłoszenie finalistów on-line: 27 czerwca 2021 r. O godzinie 18:00  
Od publikacji wyników ogólnych : 28.6.2021 

  
Przedmowa i uzasadnienie 

Konkurs ten tworzony jest w oparciu o dzisiejsze czasy i przepisy rządowe, które nie 
pozwalają nam konkurować i wspierać tę 
dziedzinę. Dlatego internetowy konkurs fryzjerski jest jedynym sposobem i środkiem 
promocji tego rzemiosła, promowania psychologicznej strony fryzjerów / fryzjerów, którzy 
przez rok byli bez swojej ulubionej pracy i pracy. 

Wprowadzenie 
Barber walka On-line jest konkurencja fryzjerzy / fryzjerów, którzy konkurują 
między sobą w pięciu Kategori y ch , które są uzależnione zasady stylizacji i y . Konkurs 
oceniany jest na podstawie sześciu nadesłanych fotografii, które zostały uchwycone, 
sfotografowane pod warunkowymi kątami n ěných. Konkurs wysłał zdjęcia są z přístupněné 
nagły é dnutí jury z zagranicy, którego celem jest, aby wybrać z każdej kategorii konkursowej 
w pierwszej piątce . T  nawet wtedy bronią przedłożonych fryzur. Uczestnicy mają również 
możliwość publikowania zdjęć w naszych soci á sieci TURATE , gdzie głosowaniu 
jawnym. Í tězové od í skávají cennych nagród od naszych sponsorów, wsparcia 
marketingowego z partnerów medialnych, procedura 
Championship í E uropie y w Barbering gdzie będzie reprezentować Czechach i oczywiście nie 
zabraknie przedstawiciela kielicha , który będzie udekoruj swój salon i dumę. 
  

Kiedy y ny dla tej wejściem prawnej i wysyłanie konkurencyjnych fotografów s 
Z konkursu anime aregistrov zgadzasz się 
z przestrzeganym žováním follow s Affairs ch rooms ynes:  
  
1. Rejestracja zawodnika 
Uczestnicy mogą wybrać konkurencyjną kategorię i opłacić odpowiednią rejestrację 
dla mulář . Podczas wypełniania informacji zwraca uwagę, aby miał dostęp do strony, na 
której można zapisać ostateczną dokumentację zdjęciową swojej fryzury. Rejestracja w 
każdej kategorii konkursowej nie jest uwarunkowana liczbą wykupionych rejestracji, co 
oznacza, że każdy zawodnik może zakupić dowolną liczbę sztuk z dowolnej kategorii 
konkursowej.   
  
2. Kreatywny pomysł 
Rejestracja zawodników zobowiązała się również do tego , że włożone zdjęcia do tworzenia 
fryzur do nas z repozytorium přístupněného, kreacji la poprzez pomysły i 
kreatywność konkurenta .  
  
Trzecia fryzura t Vorba 
Z outěžící starannie swappin TE warunki zakupione kategorię , aby uniknąć niepotrzebnego 
dyskwalifikacji za brak stylu włosy w tej kategorii.  
Każda kategoria to określony styl prowadzenia kont męskich i zawodnik musi dotrzymywać 
warunków , jakie oferuje w tej kategorii. 



  
  
  
  
  
4. Fotodokumentacja 
Dokumentacja fotograficzna jest jednym z najbardziej istotnych punktów ějších! Zawodnik 
musi być zgodne z warunkami fotografowania jego / jej końcowym fryzura, w przeciwnym 
razie dyskwalifikacji lub wezwanie do modyfikowania złożona dokumentacja zdjęcia jest 
możliwe .    

- Nadesłane zdjęcia, na których zawodnik formacji fryzjerskiej zostanie sfotografowany 
na jednolitym tle, bez zbędnych rozpraszaczy.          

- Dokumentacja fotograficzna przesłana do dostępnego repozytorium będzie 
zawierała fotografie sfotografowane pod jasno określonymi sześcioma kątami 
widzenia . T możliwy instrukcje ENTO jest częścią tego dokumentu lub dostępne w 
www.barberbattle.cz             

- Maksymalna liczba osadzonych zdjęć na fryzurę to sześć sztuk , tj. 1 kąt widzenia 1 
osadzone zdjęcie. Liczba sześciu przesłanych zdjęć jest 
ważna dla każdego biletu zakupionego w każdej kategorii konkursowej.          

- Ostateczna nagrana zawodniczka formacji fotografie hairstyling będzie miała rozmiar co 
najmniej 4 MB na zdjęcie i zostanie zapisana w formacie jpg .          

  
5. Dostęp do pamięci 
Każdy ý konkurenci po rejestracji, płatności za bilety zakupione otrzyma e-
mail , który zawiera link, aby przejść do repozytorium i generowany przez O d , który służy 
jako hasło do tego repozytorium. Po ú rekordu dziennika pochopny w około dokumentacji 
fotograficznej i następnie wciśnij Wyślij . T krok ImTOO, na Asa wysłany stylizacji 
formacji i do oceny zgodności z zasadami i warunkami określonymi s do tego wydarzenia 
konkurencji.    
  
Ogłoszenie online finalistów 
Ogłoszenie wyników pięciu fryzjerów awansując do finału z każdej kategorii 
konkursowej odbędzie się on-line , jeden tydzień po zakończeniu możliwością 
przesyłania dokumentacji fotograficznej . Transmisja on-line odbędzie się na 
naszej TVlive fryzjer Bitwa kanał , który można oglądać na www.barberbattle.cz  
  
O bhajob i fryzurach 
Obrona z pięciu najlepszych z każdej kategorii odbędzie się - forma wiersza pytań 
odnoszących się do s Sprawy czyni postępy fryzurę , i dzień i godzinę organizatora tej 
imprezy. 
Obrona będzie mieć również na - linia dołączyć go modelować , który był edytowany 
konkurenci !  
  
Zwycięzcy zostaną ogłoszeni w dniu obrony fryzury. Opałowej e R N s ceny zostaną 
wysłane do zwycięzców , a do tego adresu wypełnione w rejestracji.    
  

 

https://translate.google.com/translate?hl=cs&prev=_t&sl=cs&tl=pl&u=http://www.barberbattle.cz


Zasady kategorii konkursowych 

Barber Bitwa Online jest konkurencja w pięciu Kategori y ch , które nie są ograniczone przez 
liczbę zawodników wpisanych. 
1. Kreatywna broda online 
2. Włosy tatuaż online 
3. klasyczna fryzura online 
4.Freestyle Color H ai rcut Online 
5. Top Crop Online 
  
1. Kreatywna broda online 
Zawodnik stworzy strzyżenie brody , dopasowując brodę zgodnie ze swoim pomysłem 
twórczym. W tej kategorii konkursowej brody można dopasować do różnych stylów wąsów, 
brody i brody. Dopuszcza się używać kolorów broda, aby reaktywnych akcesoriów i w 
jakiej od oleju w formie. 
Oceniono: 

• Kreatywność Barbera 

• Vzhle d modelu 

• Czystość wykonanej pracy 

• Jakość i ostrość zdjęć 

 
2. Włosy tatuaż online 
Uczestnik tworzy z włosów kształt według szablonu lub swojego pomysłu w stylu postaci, 
przedmiotu, twarzy lub kształtów geometrycznych. Wielkość ogolonej postać musi zajmować 
co najmniej 25% z powierzchni włosów według modelu . Zabrania się używania jakiejkolwiek 
formy farby do włosów. 
Oceniono: 

• Kreatywność i idea fryzjera 

• Ogólny wygląd modelu 

• Czystość i precyzja pracy Star 
• Jakość i ostrość przesłanej dokumentacji fotograficznej 

  
 

3. Klasyczna fryzura online 
Zawodniczka stworzy klasyczną męską fryzurę z dłuższych włosów, używając trzech 
podstawowych kształtów fryzur ( zwarty kształt, gradacja, jednolita gradacja ) . Ta kategoria 
charakteryzuje się 
krojem pomponów , klasycznym i stożkowym , nożycowym blaknięciem. Zabrania się 
używania farby do włosów w jakiejkolwiek formie.  
Oceniono: 

•    Kreatywność Barbera 

•    Ogólny wygląd modelu 

•    Czystość wykonany é praca 

•    Jakość i ostrość przesłanej dokumentacji fotograficznej 
 
 
 
  



4. Freestyle Color Haircut Online 
Uczestnicy stworzą twórczej męską fryzurę według własnych wizji i idei bez tych ograniczeń. 
W tej kategorii konkursowej dozwolony jest kolor włosów w dowolnej formie. Kategoria ta 
nie podlega określonego stylu lub rachunku CES w , to zależy od wyobraźni konkurenta. 
Oceniono: 

•    Kreatywność i idea fryzjera 

•    Ogólny wygląd modelu 

•    Czystość i precyzja s praca 

•    Jakość i ostrość przesłanej dokumentacji fotograficznej 
  

5. Top Crop Online 
Zawodnik wykona nowoczesny męski krój Crop według swojego pomysłu. Kategoria ta 
konkurencja opiera się na czterech kombinacji upraw fryzury ciężkie top, miękki 
dach, Podcięcie top, Messy szczyt. Zabrania się używania farby do włosów w jakiejkolwiek 
formie.   
Oceniono: 

•    Kreatywność Barbera 

•    Ogólny wygląd modelu 

•    Czystość wykonany é praca 

•    Jakość i ostrość przesłanej dokumentacji fotograficznej 

  
  
 


