
Ogólne warunki konkursu 

Strumień bojowy fryzjera 

  
• Warunkiem rejestracji i uzyskania dostępu do bramki 

internetowej Barber Battle TV Live jest wniesienie opłaty / 

opłat rejestracyjnych.          
• Dostęp do internetowej bramki internetowej BarberBattle TV 

Live (zawodnik i modelka) będzie dozwolony od godz. 10:30 w 

oparciu o wspomnianą już wcześniej scharakteryzowaną w tym 

kroku.          
• konkurent biletów ustala drukiem lub w telefonie komórkowym 

przed wejściem onlin e bramy internetowej, tak aby mógł on 

wykazać liczbę biletów, które są wymienione na bilecie 

w prawym górnym rogu.            
• Uczestnik ma obowiązek n en udowodnienia tożsamości.          
• Uczestnicy muszą przestrzegać harmonogramu przed wystąpieniem 

ich konkurencji kategorii i że z powodu transmisji testowej 

początek o jakości dźwięku i obrazu.             
• Model konkursowy nie może mieć wstępnie przygotowanego 

cięcia. Przed zawodami nie wolno przycinać ani kształtować 

włosów. Podczas zawodów należy go przyciąć co najmniej ½ 

długości włosa.          
• Zawodnicy muszą pokazać zmianę fryzury. Włosy modelki zostaną 

ocenione przed strzyżeniem lub podczas rejestracji i 

kolejnego testu startowego transferu. Naruszenie tej zasady 

może być przyczyną dyskwalifikacji z zawodów.          
• Jeżeli zawodnik nie startuje w swojej kategorii konkursowej, 

traci miejsce w zawodach wraz z wpisowym.           
• Wszyscy zawodnicy mają określony czas i specyfikacje cięcia 

zgodnie ze swoją kategorią, które są wymienione w warunkach 

konkurencji. Jury oceni od 1 do 10 punktów w systemie 

punktowym. 1 (najmniej) 10 (najwięcej) punktów. Jeśli to 

samo w tej samej kategorii zdrętwiałymi t punktów, jury 

zdecyduje się na głównych zwycięzców.             
• Wyniki jury zostaną podane do publicznej wiadomości , ale 

tylko pierwsze trzy miejsca . Te wcześniejsze wyniki zostaną 

udostępnione wyłącznie do konkurentów następnego dnia na 

stronie www.barberbattle.cz w chronionej 

hasłem stronie. Hasło zostanie wysłane na Twój adres e-mail 

podany podczas rejestracji.          
• Uczestnicy zgadzają się , że on i jego modelka będą 

publikowani w sieciach społecznościowych i na stronach 

internetowych, a także zgadzają się , że będą nagrywane 

przez cały czas, zarówno w ich ścieżkach dźwiękowych , jak i 

wideo nadawanych za pomocą jego sprzętu fotograficznego.            
• Organizator Barber Battle s.ro zastrzega sobie prawo do 

odwołania lub zmiany warunków zawodów i godziny rozpoczęcia 

zawodów          
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• Jeżeli zawodnik nie zdąży w terminie dostarczyć 

dokumentacji fotograficznej, traci miejsce w konkursie 

wraz z opłatą startową. 

• Wszyscy zawodnicy mają specyfikacje cięcia zgodnie ze 

swoją kategorią, które są wymienione w warunkach 

konkurencji. Jury oceni od 1 do 10 punktów w systemie 

punktowym. 1 (najmniej) 10 (najwięcej) punktów. Jeśli 

ta sama liczba punktów jest w tej samej kategorii, 

jury wspólnie zadecyduje o głównym zwycięzcy. 

• Ogólne wyniki jury zostaną udostępnione publiczności, 

ale tylko finaliści przystąpią do obrony swoich 

fryzur. Pozostałe wyniki będą dostępne tylko 

dla zawodników na 

stronie www.barberbattle.cz na stronie chronionej 

hasłem . Hasło zostanie wysłane na Twój adres e-mail 

podany podczas rejestracji. 

• Uczestnik zgadza się, że on i jego modelka będą 

publikowani w sieciach społecznościowych i na stronach 

internetowych. 

• Organizator Barber Battle s.ro zastrzega sobie prawo 

do odwołania lub zmiany warunków zawodów i godziny 

rozpoczęcia zawodów 
  
 


