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«Стиль — це легкий спосіб говорити про непрості речі» (Жан Кокто).
Міжнародний конкурс Зірка ESTEL — для стилістів, які обирають формат full fashion look.
Уяви образ для світового подіума або обкладинки модного журналу. Створюй full fashion look,
включаючи стрижку, фарбування, макіяж, костюм, аксесуари та інші деталі стилю. Підкорюй світ краси
та моди!
Уяви. Створи. Підкорюй!

I. Учасники Конкурсу
До участі у Конкурсі запрошуємо:
•
Професійних перукарів та стилістів;
•
Учнів спеціальних освітніх установ;
•
Спеціалістів fashion- та beauty-індустрії;
•
Творчі команди.
У категорії «Майстер» приймають участь діючі майстри в області fashion- та beauty-індустрії, незалежно
від досвіду роботи та профільної освіти.
У категорії «Юніор» приймають участь спеціальні освітні установи в області fashion- та beauty-індустрії,
які надали Організатору Конкурса відскановану копію документу, який підтверджує статус учня.

II. Номінації Конкурсу
• Woman’s full fashion look / Жіночий модний образ (у категорії «Майстер»/ «Юніор»)
• Man’s full fashion look / Чоловічий модний образ (у категорії «Майстер»/ «Юніор»)
• Avant-garde look / Авангардний образ (всі учасники)

III. Порядок підготовки конкурсних робіт
Для участі у Конкурсі необхідно:
Крок 1. Створити унікальний модний образ в обраній номінації
Образ повинен відповідати актуальним модним тенденціям та гармонічно поєднувати всі компоненти
іміджу моделі, включаючи типаж, костюм, зачіску, макіяж, аксесуари та інше.
Важливо!
• Мінімальний вік моделі – 16 років. Діти молодше 16 років не можуть брати участь к конкурсі.
• Конкурсні роботи мають бути створені спеціально для участі у Конкурсі «Зірка ESTEL». Роботи, які були
опубліковані раніше та брали участь у Конкурсі «Зірка ESTEL» та інших конкурсах не приймають участь
у конкурсі.

• Публікація конкурсних робіт у соціальних мережах та інших відкритих джерелах до оголошення імен
номінантів заборонено, та вважається порушенням регламента Конкурса «Зірка ESTEL».
• Учасник може надати необмежену кількість робіт у Конкурсі, кожна з яких може бутит заявлена тільки в
одній номінації.
• У всіх номінаціях допускається використання нарощеного волосся та головних уборів.
• У номінації «Авангардний образ» допускається використання підстрижених виробів та нарощеного
волосся.
Крок 2. Виповнити професійну фотозйомку та відеозйомку моделей

ВАЖЛИВО! Подача робіт на конкурс у відео-форматі вітається, але не обовʼязкова.
Мінімальні технічні вимоги до фотографій, наданими в електронному вигляді:
• Формат файлу: JPEG, PNG;
• Обʼєм файлу: від 2 МБ;
• Формат зображення: від 300 dpi.
Мінімальні технічні вимоги до відеофайлу, наданими в електронному вигляді:
• Формат файлу: avi, mp4
• Обʼєм файлу: до 200 мб.
• Формат: Full HD 1920*1080
• Відношення сторін 16:9
Відправити фотографії, відеофайл та заявку на участь учасник може на сайті zvezdaestel.ru:
• У відеофайлі повинен бути відображений образ моделі у трьох ракурсах: ближній, середній, загальний.
• Не менше 4 фотографій моделі. З них не менше 2 шт – крупним планом, не менше 2 шт – у повний зріст;
• Портретне фото автора колекції, виповнене на однотонному фоні.
Важливо!
• Фотографії не повинні містити відмінних надписів (логотипів або інших відмінних знаків салону,
перукаря або фотографу).
• Конкурсанти дають свою згоду на використання наданих фотографій у ЗМІ, розміщення у інтернетмережі та інше використання їх ТОВ «Юнікосметік» (ESTEL® Professional).
• Щоб уникнути порушення виняткових прав третіх осіб Конкурсант до моменту подачі заявки на участь у
Конкурсі «Зірка ESTEL» повинен у повному обсязі мати права по відношенню обʼєктів інтелектуальної
діяльності, зафіксованих у фотографіях та відеороликах, представлених для участі у конкурсі.
Зокрема, Учаснику повинні бути у повном уобсязі передані виключні права власності від фотографа (на
фотографічні твори як результат інтелектуальної діяльності) та від моделі (на створення виповненого
(образу), зафіксованому у фотографіях та відеофайлах) з наданням, всіх підтверджуючих, даний факт
документів.
До моменту подачі заявки на участь у конкурсі «Зірка ESTEL» Конкурсант має забезпечити можливість
передачі у повному обсязі виключних прав до обʼєктів інтелектуальної дііяльності, зафіксованих в
фотографіях та відеофайлах, на користь Організатора по першій вимозі. У разі не дотримання
Конкурсантом даних умов, Організатор має право відмовити йому від участі у конкурсі.
•
Оргкомітет використовує спеціальну систему кодування, щоб запезпечити анонімність учасників
та обʼєктивність оцінок всіх членів жюрі.
Крок 3. Заповнити заявку на участь
Заповнити заявку на участь у Конкурсі (далі – Заявку) можливо на сайті zvezdaestel.ru
Телефон для довідок: (812)448-17-69, доб. 271, доб. 278
Останній день реєстрації Заявок – 8 серпня 2020 року.

IV. Порядок проведення Конкурсу
Конкурс проходить у 2 етапи:
1 етап — заочний відбір фіналістів шляхом оцінки фотографій конкурсних робіт. Оцінка проводиться на

основі субʼєктивних оглядів кожного члена Жюрі у вигляді таємного голосування. У цілях забезпечення
безпристрасності, до початку процедури голосування кожної конкурсної роботи надають індивідуальний
порядковий номер, який заносять у Реєстр. На основі даного Реєстру складають Бюлетені голосування. У
Бюлетенях представлені конкурсантами фотографії фігурують вже під порядковими номерами,
відповідними нумерації робіт, занесених у Реєстр. У процесі голосування кожному члену Жюрі видають
один Бюлетень, у якому незалежно від інших учасників голосування необхідно обрати 17 (фіналістів)
роботи яких сподобались. (4 – у кожній номінації категорії «Майстер», 3 – у кожній номінації категорії
«Юніор», 3 – у номінації «Авангардний образ»).
По результатам першого етапу Конкурса визначаюється група фіналістів. На другий етап Конкурса
переходять роботи, які отримали максимальну кількість голосів членів Жюрі. У категорії «Майстер»
визначають 8 фіналістів (по 4 фіналіста у кожній номінації), у категорії «Юніор» – 6 фіналістів (по 3
фіналіста у кожній номінації), у номінації «Авангардний образ» – 3 фіналіста1.
2 етап — фінал. На цьому етапі учасники мають повторити повністю образ, який підготували на конкурс.
У фіналі всі члени жюрі збираються разом в один і той самий час та шляхом закритого голосування
обирають переможців Конкурса та розподіляють призові місця.
Роботи приймаємо до– 8 серпня 2020 року.
Конкурсний відбір 1 етапу – до 15 серпня 2020 року. У строк до 25 серпня 2020 року список фіналістів
буде опублікован на сайті www.estel.pro
У строк до 25 вересня 2020 року список переможців та фотографії їх робіт будуть опублікован на сайті
www.estel.pro
Більш детальну інформацію про дату та місце проведення церемонії нагородження можна буде дізнатися в
організаційному комітеті Конкурсу після 8 серпня 2020 року.

V. Жюрі Конкурсу
Відбір конкурсних робіт на фінал проводить Жюрі, у складі якого ведучі стилісти, візажисти, модельєри,
фотографи та fashion-діячі.
Даний Конкурс є приватний, та його результати основані на обʼєктивних думках Жюрі. Рішення Жюрі
фіксуються протоколом та не підлягають перегляду.

VI. Нагородження переможців Конкурсу
Переможцем у кожній номінації стає учасник, який набрав найбільшу суму призових балів.Переможець
нагороджується Дипломом та Сертифікатом на навчання перукарському мистецтву на суму 153 846.16
рублів2, у тому числі ПДФО 53 846.16 рублів (таким чином, до виплати Переможець отримує 100 000
рублів після утримання Організатором, як податковим Агентом, податку на доходи фізичної особи у
порядку, передбаченим діючим законодавством).
* У разі, якщо Сертифікат на навчання отримує творча команда перукарів, на суму Сертифіката може
бути розподілена між членами творчої команди, за умови надання Організатору відповідної письмової
заяви.
Гран-прі
Гран-прі – найвища нагорода, присуджується одному з фіналістів Конкурсу (не залежно від номінації),
якщо члени Жюрі одноголосно визнають роботу найкращою. Переможець Гран-прі Конкурсу
нагоджується Сертифікатом на суму 153 846.16 рублі, у тому числі ПДФО 53 846.16 рублів (таким чином,
до виплати, до виплати учаснику буде 100 000 рублів після утримання Організатором, як податковим
Агентом, податку на доходи фізичної особи у порядку, передбаченим діючим законодавством). Жюрі
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Кількість фіналістів у кожній номінації може бути збільшено або зменшено на розсуд Організатора Конкурсу.
* Організатор не несе відповідальності у разі неможливості перебування учасника на фінальному етапі.
22
Сума надається у виді повної або часткової оплати вартості освітніх послуг в області перукарського мистецтва. В оплачувану
вартість послуг включені затрати(такі як: проїзд / переліт до місця навчання та назад, оплата проживання, оплата учбових
матеріалів та інструментів). Освітні заклади обираються отримувачем Сертифіката самостійно, договір на освітні послуги також
заключаються самостійно. Для того, щоб скористатися сумою Сертифіката Отримувач Сертифікату має надати Організатору копію
діючого договору на отримання освітніх послуг в області перукарського мистецтва, заключеного з відповідним освітнім закладом.
В межах невикористаної суми Сертифікату та встановленого строку його дії Отримувач Сертифікату може використати його
багаторазово. Нагороджена особа може використати суму Сертифіката у строк до 30 вересня 2021 року.

залишає за собою право не нагороджувати Гран-Прі, якщо ні одну з представлених робіт не визнають
одноголосно найкращою.
* У разі, якщо Гран-прі отримує творча команда перукарів, Сертифікат видають одному майстру, якого
обирає команда загальним рішенням.
Спеціальні призи
Окрім переможців у основних номінаціях, роботи з числа переможців можуть бути відмічені
спеціальними призами:
• Спеціальний приз від журнала ESTEL HAUTE COUTURE;
• Спеціальний приз від модельєрів;
• Спеціальний приз від фотографів;
• Спеціальний приз від дизайнерів.
Ті хто отримав спеціальний приз обираються у будь-якій з представлених номінацій та нагороджуються
Дипломом та Сертифікатом на навчання перукарському мистецтву на суму 153 846.16 рублів, у тому
числі ПДФО 53 846.16 рублів (до виплати, до виплати учаснику буде 100 000 рублів після утримання
Організатором, як податковим Агентом, податку на доходи фізичної особи у порядку, передбаченим
діючим законодавством)2.
У період проведення Конкурса Організатор має право змінювати діюче положення Регламенту та
доповнювати Регламент будь-якими положеннями, розмістивши відповідні зміни на сайті.
Організаційний комітет XI Міжнародного конкурсу «Зірка ESTEL»
ТОВ «Юнікосметік», 195273, Санкт-Петербург, Піскаревський пр., б. 63, корп. 6, літ. А
Тел.: 448-17-68, доб. 271, доб. 278
e-mail: konkurs@unicosm.ru
www.estel.pro

