
      jūsu skatuve       
 jau gaida.
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Īsts   radošais mākslinieks no sapņotāja atšķiras ar trīs lietām:
neparastas radošas idejas, spēja tās realizēt un darīt to tik labi,  
ka tas iedvesmo arī citus sasniegt izcilības virsotnes.  

Un jūs esat īsts mākslinieks.  

Viss, ko jūs darāt, tas to ataino. Jūs redzat pasauli kā iespēju.  
Mēs to saprotam. Un tagad mēs vēlamies to svinēt.  
Mēs aicinām jūs dalīties savos darbos ar mums un pasauli.  
Jums ir talants; mums ir skatuve priekš jums.

piedalies Global Creative  
Awards konkursā.
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  pārvērt savu 
vīziju mākslas 
   darbā

Izmantojiet izdevību parādīt  
pasaulei to, ko sniedz īsts radošums:  
Iztēlojieties, izveidojiet un iedvesmojiet.
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iztēlojies, 
 izveido un  
 iedvesmo.
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 parādi 
    pasaulei  
savu vīziju
// iztēlojies: ļauj savai iztēlei būt brīvai. Iztēlojies savu kolekciju.  
Ko tu parādīsi pasaulei? Kā izskatīsies krāsas, formas un faktūras?  
Kad jums būs atnākusi vīzija, izkārtojiet to iedvesmas kolāžā, lai to realizētu. 
Pārskati. Precizē. Iztēlojies no jauna. Atkārto, līdz esi pilnībā apmierināts.

// izveido: atrodi savu mūzu. Sapulcini savu komandu. Ir pienācis laiks  
realizēt savu redzējumu. Izsaki savas domas skaidri. Esi koncentrēts.  
Esi neatlaidīgs un padari to par savu lielāko sasniegumu. Paveic to lieliski.  
Lai Tavs redzējums ir izcilākais.

// iedvesmo: tagad ir pienācis laiks izrādīt savu darbu pasaulei.  
Pievienojies Global Creative Awards un dalies savā redzējumā ar citiem.  
Pārsteidz mūsu tiesnešus ar savu kolekciju. Iedvesmo visu pasauli.
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redakcionālās kategorijas
JAUNUMS — kategorijas, kuras  
visi gaidīja!

Četras aizraujošas jaunas kategorijas, kas ir tikai 
starptautisks fotokonkurss, lai nosvinētu izcilāko 
fotogrāfijās atveidoto radošumu. Jo radošāk,  
jo labāk!

Sacenties šajā starptautiskajā  
fotogrāfiju konkursā.

// gada vīriešu matu stilists
parādi savu meistarību un zināšanas vīriešu matu 
veidošanā, griešanā un kopšanā, izveidojot  moderna 
vīrieša izskata kolekciju.

// gada salona komanda
Apvieno sava salona komandas radošumu. Izveidoj 
kolekciju, kas atspoguļo jūsu kopējo redzējumu un 
komandas spēku.

// gada avangarda stilists
Tīrs nevaldāms radošums. Pārkāp ierasto frizūru 
robežas un uzdrīksties iedvesmot ar savas iztēles  
darbu  kolekciju.

// gada radošais kolorists
Atveido savu krāsas redzējumu. Izveido krāsojumu 
kolekciju, kas parāda krāsas radošumu, precizitāti  
un individualitāti.

tehniskās kategorijas 
Galvenais tehniskais konkurss.

Radošums sākas ar fotosesiju un beidzas ar 
tehniskām sacensībām “dzīvajā”. Jau daudzus gadus 
Color Zoom Challenge ir iedvesmojis sacensties 
tūkstošiem stilistu – un tagad tas turpinās aizraujošā 
jaunā veidā. 

Vispirms sacenties savas valsts līmenī. Zelta 
 konkursa uzvarētāji pāriet uz starptautisko 
 konkursu “dzīvajā”.

2021. gadā tikai fotokonkurss
// jaunais talants – gada kolorists 
parādi pasaulei, ka vecums nav radošās izcilības 
 noteikums. Parādi savu talantu un tehnisko 
izpildījumu šajā kategorijā, kas paredzēta stilistiem  
ar mazāk kā piecu gadu pieredzi. 

// gada radošais kolorists 
galvenais krāsu konkurss. Izveido savu redzējumu  
ar satriecošu fotogrāfiju un pēc tam atveido to 
starptautiskajā konkursā “dzīvajā”. Konkurss ir 
paredzēts visiem kaislīgajiem stilistiem koloristiem, 
kas gatavi sacensties krāsu pasaulē. 

// gada radošais frizieris 
JAUNUMS – parādi pasaulei savu augstā līmeņa 
darbu šajās precīzās matu griešanas sacensībās. 
Atvērts visiem kaislīgajiem matu frizieriem. Atrādi 
mums savu tēlu un pēc tam sacenties starptautiskajā 
līmenī “dzīvajā”.

tik daudz
    veidu,
kā izcelties

pārcelts uz 2022. gadu

pārcelts uz 2022. gadu
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 dodies 
 pēc zelta!

Atalgojums un atzinība par tavām pūlēm
Kā zelta ieguvējs savā kategorijā, tu esi pelnījis  
atzinību un atlīdzību par visiem radošajiem 
 centieniem. Tu esi pelnījis ne tikai balvu, bet arī,  
lai pasaule redzētu tavu darbu!

Tehniskajās kategorijās  
zelta uzvarētāju guvums: 

1. Starptautiskā zelta trofeja
2.  Preses un redakcijas publikācijas sadarbībā  

ar Žurnālu ESTETICA
3. Naudas balva 2500 Euro

Redakcionālajās kategorijās  
zelta ieguvēju guvums: 

1. Starptautiskā zelta trofeja
2.  Preses un redakcijas publikācijas sadarbībā  

ar Žurnālu ESTETICA
3. Naudas balva 2500 Euro
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pietekšanās vadlīnijas
    noteikumi

2021. gadā tikai fotokonkurss

// jaunais talants – gada 
 kolorists

Kurš var piedalīties šajā kategorijā?
Kvalificēti * jaunie stilisti, kuriem pieteikšanās laikā  

ir mazāka par 5 gadu pieredze (izņemot praksi), kuri 

strādā salonā ar Goldwell, KMS vai Oribe zīmoliem.

Noteikumi stilistiem

1.  Matu krāsošanai un veidošanai drīkst izmantot tikai  

ar Goldwell, Kerasilk, KMS un Oribe produktus.

2.  Fotogrāfijā visa uzmanība ir vērsta uz matiem: to stilu, 

griezumu un krāsu, tiem jābūt viegli pamanāmiem.

3.  Nav atļauts izmantot pieaudzētās matu šķipsnas un 

parūkas.

Prasības modelēm

1.  Modele (sieviete, vai vīrietis), nevar būt jaunāka  

par 18 gadiem.

2. Ar modeli jābūt parakstītai atļaujas formai.

Prasības fotogrāfijām 

1.  1 modele: 1 gatava darba bilde + 1 bilde pirms 

darba uzsākšanas 

Atļautas tikai krāsainas fotogrāfijas. 

Bildei jābūt JPEG (.jpg) formātā. Melnbaltas fotogrāfijas 

NAV atļautas. Nekādu Polaroid bilžu. Tiek atļauts  

tikai digitālais fotogrāfiju formāts. Fotogrāfijām jābūt  

A4 formātā (210 x 297 mm = A4) ar izšķirtspēju 300 dpi.  

Viena gatava darba (fināla) bilde (Izmēram jābūt ne 

lielākam par 10 MB). Viena neretušētā “pirms” bilde 

(Izmēram jābūt ne lielākam par 10 MB).  

Pārmērīga matu formas, tekstūras un krāsas apstrāde 

un retušēšana nav atļauta.

Kā iesūtīt darbus

1.  Visi konkursa darbi jāiesniedz  

www.globalcreativeawards.com, nacionālie darbi  

tiks pārsūtīti vērtēšanai atbildīgai organizācijai.

2.  Iesniedziet aizpildītu, salasāmu un parakstītu pietei-

kuma veidlapu, kurā ir detalizēta informācija par 

krāsošanas tehniku, krāsu izvietojumu, formulām un  

izmantotajiem Goldwell produktiem.

vadlīnijas attiecībā  
uz krāsām:
1.  Matu krāsošanai drīkst izmantot tikai Goldwell produktus: 

 Topchic, Colorance,@Pure Pigments un/vai Elumen/

Elumen Play. Visās kategorijās matus drīkst gaišināt/ 

balināt ar Goldwell produktiem: Topchic HiBlondes 

Control, SilkLift un Oxycur Platin. KMS Stylecolor arī 

drīkst izmantot. 

2.  Fotogrāfijā visa uzmanība būs vērsta uz matiem: to stilu  

un krāsu, tiem jābūt viegli pamanāmiem.

vadlīnijas attiecībā  
uz veidošanu
1.  Matu veidošanai drīkst izmantot tikai ar Goldwell, 

 Kerasilk, KMS un Oribe produktus. 

2.  Fotogrāfijā visa uzmanība ir vērsta uz matiem: to stilu  

un krāsu, tiem jābūt viegli pamanāmiem.

3.  Nav atļauts izmantot pieaudzētās matu šķipsnas un  

parūkas, izņēmums ir Avangarda kategorija.

fotogrāfiju retušēšanas 
nosacījumi
1.  Vislielākā uzmanībā vērtēšanā būs tieši iesūtītajām foto-

grāfijām. Ja esi nolēmis rediģēt fotogrāfiju, ņem vērā,  

ka ir atļauta minimāla apstrāde un retušēšana, pēc 

 nepiecišamības, uzlabot ādas toni un piekoriģēt matu 

nepilnības. Tiesneši ņems vērā fotogrāfijas pārāk lielu 

apstrādi un retušēšanu, tas atspoguļosies uz tavu 

 rezultātu.

2.  Fotogrāfijā, kas uzņemta pirms darba veikšanas, 

 apstrāde nav atļauta.

 Dalībnieks garantē, ka iesniegtie attēli nav vecāki par  

18 mēnešiem (iesniegšanas dienā) un ka nevienai  

trešajai pusei nav tiesību attiecībā uz iesniegto materiālu. 

Modeļa un fotogrāfa tiesībām ir jābūt spēkā.
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tehniskās 
kategorijas
// gada radošais kolorists

Kurš var piedalīties šajā kategorijā?
Kvalificēti* stilisti, kas ir aktīvi Goldwell, KMS,  

Oribe klienti vai kuri strādā salonā ar Goldwell,  

KMS vai Oribe zīmoliem.

Noteikumi stilistiem

1.  Matu krāsošanai un veidošanai drīkst izmantot tikai  

ar Goldwell, Kerasilk, KMS un Oribe produktus.

2.  Fotogrāfijā visa uzmanība tiek vērsta uz matiem: to stilu, 

griezumu un krāsu, tiem jābūt viegli pamanāmiem.

3.  Nav atļauts izmantot pieaudzētās matu šķipsnas  

un parūkas.

Prasības modelēm

1.  Modele (sieviete, vai vīrietis), nevar būt jaunāka  

par 18 gadiem.

2. Ar modeli jābūt parakstītai atļaujas formai.

Prasības fotoattēliem 

1.  1 modele: 1 gatava darba bilde + 1 bilde pirms 

darba uzsākšanas 

Atļautas tikai krāsainas fotogrāfijas. 

Bildei jābūt JPEG (.jpg) formātā. Melnbaltas fotogrāfijas 

NAV atļautas. Nekādu Polaroid bilžu. Tiek atļauts  

tikai digitālais fotogrāfiju formāts. Fotogrāfijam jābūt 

A4 formātā (210 x 297 mm = A4) ar izšķirtspēju 300 dpi.  

Viena gatava darba (fināla) bilde (Izmēram jābūt ne 

lielākam par 10 MB). 

Viena neretušētā “pirms” bilde (Izmēram jābūt ne 

lielākam par 10 MB).  

Pārmērīga matu formas, tekstūras un krāsas apstrāde 

un retušēšana nav atļauta.

Kā iesūtīt darbus

1.  Visi konkursa darbi jāiesniedz  

www.globalcreativeawards.com, nacionālie darbi  

tiks pārsūtīti vērtēšanai atbildīgai organizācijai.

2.  Iesniedziet aizpildītu, salasāmu un parakstītu pietei-

kuma veidlapu, kurā ir detalizēta informācija par 

krāsošanas tehniku,krāsu izvietojumu, formulām un 

 izmantotajiem Goldwell produktiem.

3.  Nacionālie zelta uzvarētāji iekļūst starptautiskajā 

konkursā.

// gada radošais matu frizieris

Kurš var piedalīties šajā kategorijā?
Kvalificēti* stilisti, kas ir aktīvi Goldwell, KMS,  

Oribe klienti vai kuri strādā salonā ar Goldwell,  

KMS vai Oribe zīmoliem.

Noteikumi stilistiem

1.  Matu krāsošanai un veidošanai drīkst izmantot tikai  

ar Goldwell, Kerasilk, KMS un Oribe produktus.

2.  Fotogrāfijā visa uzmanība tiek vērsta uz matiem: to stilu, 

griezumu un krāsu, tiem jābūt viegli pamanāmiem.

3.  Nav atļauts izmantot pieaudzētās matu šķipsnas un 

parūkas.

Prasības modelēm

1.  Modele (sieviete, vai vīrietis), nevar būt jaunāka  

par 18 gadiem.

2. Ar modeli jābūt parakstītai atļaujas formai.

Prasības fotoattēliem

1.  1 modele: 1 gatava darba bilde + 1 bilde pirms 

darba uzsākšanas. 

Atļautas tikai krāsainas fotogrāfijas. 

Bildei jābūt JPEG (.jpg) formātā. Melnbaltas fotogrāfijas 

NAV atļautas. Nekādu Polaroid bilžu. Tiek atļauts  

tikai digitālais fotogrāfiju formāts. Fotogrāfijam jābūt  

A4 formātā (210 x 297 mm = A4) ar izšķirtspēju 300 dpi.  

Viena gatava darba (fināla) bilde (Izmēram jābūt ne 

lielākam par 10 MB).  

Viena neretušētā “pirms” bilde (Izmēram jābūt ne 

lielākam par 10 MB).  

Pārmērīga matu formas, tekstūras un krāsas apstrāde 

un retušēšana nav atļauta.

Kā iesūtīt darbus

1.  Visi konkursa darbi jāiesniedz  

www.globalcreativeawards.com, nacionālie darbi  

tiks pārsūtīti vērtēšanai atbildīgai organizācijai.

2.  Iesniedziet aizpildītu, viegli salasāmu un parakstītu 

 pieteikuma veidlapu, kurā ir detalizēta informācija par 

griešanas tehniku, un izmantotiem Goldwell veidošanas 

produktiem. 

3.  Nacionālie zelta uzvarētāji iekļūst starptautiskajā 

konkursā.

*  Jums jābūt pilnībā kvalificētam frizierim. Tas nozīmē,  

ka ir nepieciešams, lai būtu pabeigtas visas friziera 

apmācības, kā arī jābūt kvalificēta friziera diplomam. 

pārcelts uz 2022. gadu
pārcelts uz 2022. gadu
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// gada vīriešu matu stilists

Kurš var piedalīties šajā kategorijā?
Kvalificēti* stilisti, kas ir aktīvi Goldwell, KMS,  

Oribe klienti vai kuri strādā salonā ar Goldwell,  

KMS vai Oribe zīmoliem.

Noteikumi stilistiem

1.  Matu krāsošanai un veidošanai drīkst izmantot tikai  

ar Goldwell, Kerasilk, KMS un Oribe produktus.

2.  Fotogrāfijā visa uzmanība ir vērsta uz matiem: to stilu, 

griezumu un krāsu, tiem jābūt viegli pamanāmiem.

3.  Nav atļauts izmantot pieaudzētās matu šķipsnas un 

parūkas.

Prasības modelēm

1.  Modele nevar būt jaunāka par 18 gadiem.

2. Ar modeli jābūt parakstītai atļaujas formai.

Prasības fotogrāfijām 

1.  3 modeles: 3 gatavu darbu bildes + 3 bildes pirms 

darba uzsākšanas 

Melnbaltas fotogrāfijas ir atļautas.  

Bildēm jābūt JPEG (.jpg) formātā. Nekādu Polaroid 

bilžu. Tiek atļauts tikai digitālais fotogrāfiju formāts. 

Fotogrāfijam jābūt A4 formātā (210 x 297 mm = A4)  

ar izšķirtspēju 300 dpi. 

Katrai modelei – viena gatava darba (fināla) bilde  

(Izmēram jābūt ne lielākam par 10 MB).  

Katrai modelei – viena neretušēta “pirms” bilde 

(Izmēram jābūt ne lielākam par 10 MB).  

Pārmērīga matu formas, tekstūras un krāsas apstrāde 

un retušēšana nav atļauta.

Kā iesūtīt darbus

1.  Konkursa darbi jāiesniedz Kao Salon Division  

Global HQ via  globalcreativeawards.com 

2.  Iesniedziet aizpildītu, salasāmu un parakstītu 

 pieteikuma veidlapu. 

3.  Seši starptautiskie pusfinālisti iekļūst starptautiskajā 

konkursā.  

Gala uzvarētājs tiks paziņots Kao Salon  

Virtual Experience pasākumā, Oktobrī.

// gada salona komanda

Kurš var piedalīties šajā kategorijā?
Var pieteikties jebkurš Goldwell, KMS, Oribe  

salons**.

Noteikumi stilistiem

1.  Matu krāsošanai un veidošanai drīkst izmantot tikai  

ar Goldwell, Kerasilk, KMS un Oribe produktus.

2.  Fotogrāfijā visa uzmanība ir vērsta uz matiem: to stilu, 

griezumu un krāsu, tiem jābūt viegli pamanāmiem.

3.  Nav atļauts izmantot pieaudzētās matu šķipsnas  

un parūkas.

Prasības modelēm

1.  Modele (sieviete, vai vīrietis), nevar būt jaunāka  

par 18 gadiem.

2. Ar modeli jābūt parakstītai atļaujas formai.

Prasības fotoattēliem

1.  3 modeles: 3 gatavu darbu bildes + 3 bildes pirms

darba uzsākšanas 

Atļautas tikai krāsainas fotogrāfijas.  

Melnbaltas fotogrāfijas NAV atļautas. 

Bildēm jābūt JPEG (.jpg) formātā. Nekādu Polaroid bilžu. 

Tiek atļauts tikai digitālais fotogrāfiju formāts. 

Fotogrāfijam jābūt A4 formātā (210 x 297 mm = A4)  

ar izšķirtspēju 300 dpi.  

Katrai modelei – viena gatava darba (fināla) bilde  

(Izmēram jābūt ne lielākam par 10 MB).  

Katrai modelei – viena neretušēta “pirms” bilde (Izmēram 

jābūt ne lielākam par 10 MB).  

Pārmērīga matu formas, tekstūras un krāsas apstrāde un 

retušēšana nav atļauta.

Kā iesūtīt darbus

1.  Konkursa darbi jāiesniedz Kao Salon Division  

Global HQ via globalcreativeawards.com

2.  Iesniedziet aizpildītu, salasāmu un parakstītu 

 pieteikuma veidlapu. 

3.  Seši starptautiskie pusfinālisti iekļūst starptautiskajā 

konkursā. 

Gala uzvarētājs tiks paziņots Kao Salon  

Virtual Experience pasākumā, Oktobrī.

**  Kas aktīvi iegādājas Goldwell, KMS, Oribe produktus 

profesionālai lietošanai un mazumtirdzniecībai.
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redakcionālās  
katergorijas
// gada avangarda stilists

Kurš var piedalīties šajā kategorijā?
Kvalificēti* stilisti, kas ir aktīvi Goldwell, KMS,  

Oribe klienti vai kuri strādā salonā ar Goldwell,  

KMS vai Oribe zīmoliem.

Noteikumi stilistiem

1.  Matu krāsošanai un veidošanai drīkst izmantot tikai  

ar Goldwell, Kerasilk, KMS un Oribe produktus.

2.  Fotogrāfijā visa uzmanība ir vērsta uz matiem: to stilu, 

griezumu un krāsu, tiem jābūt viegli pamanāmiem.

3.  Ir atļauts izmantot pieaudzētās matu šķipsnas un 

parūkas, kā arī citus matiem līdzīgus priekšmetus.

Prasības modelēm

1.  Modele (sieviete, vai vīrietis), nevar būt jaunāka  

par 18 gadiem.

2. Ar modeli jābūt parakstītai atļaujas formai.

Prasības fotogrāfijām 

1.  3 modeles: 3 gatavu darbu bildes + 3 bildes pirms

darba uzsākšanas 

Krāsainas vai melnbaltas fotogrāfijas ir atļautas.  

Bildem jābūt JPEG (.jpg) formātā. Nekādu Polaroid bilžu. 

Tiek atļauts tikai digitālais fotogrāfiju formāts. 

Fotogrāfijam jābūt A4 formātā (210 x 297 mm = A4)  

ar izšķirtspēju 300 dpi.  

Katrai modelei – viena gatava darba (fināla) bilde (Izmēram 

jābūt ne lielākam par 10 MB).  

Katrai modelei – viena neretušēta “pirms” bilde  (Izmēram 

jābūt ne lielākam par 10 MB).  

Pārmērīga matu formas, tekstūras un krāsas apstrāde un 

retušēšana nav atļauta.

Kā iesūtīt darbus

1.  Konkursa darbi jāiesniedz Kao Salon Division  

Global HQ via globalcreativeawards.com  

2.  Iesniedziet aizpildītu, salasāmu un parakstītu 

 pieteikuma veidlapu. 

3.  Tiks paziņoti seši starptautiskie finālisti. 

Gala uzvarētājs tiks paziņots Kao Salon  

Virtual Experience pasākumā, Oktobrī.

// gada radošais kolorists

Kurš var piedalīties šajā kategorijā?
Jebkurš stilists, kuri strādā salonā ar Goldwell,  

KMS vai Oribe zīmoliem.*

Noteikumi stilistiem

1.  Matu krāsošanai un veidošanai drīkst izmantot tikai  

ar Goldwell, Kerasilk, KMS un Oribe produktus.

2.  Fotogrāfijā visa uzmanība ir vērsta uz matiem: to stilu, 

griezumu un krāsu, tiem jābūt viegli pamanāmiem.

3.  Nav atļauts izmantot pieaudzētās matu šķipsnas un 

parūkas.

Prasības modelēm

1.  Modele (sieviete, vai vīrietis), nevar būt jaunāka  

par 18 gadiem.

2. Ar modeli jābūt parakstītai atļaujas formai.

Prasības fotogrāfijām 

1.  3 modeles: 3 gatavu darbu bildes + 3 bildes pirms

darba uzsākšanas 

Atļautas tikai krāsainas fotogrāfijas.   

Melnbaltas fotogrāfijas NAV atļautas. 

Bildēm jābūt JPEG (.jpg) formātā. Nekādu Polaroid bilžu. 

Tiek atļauts tikai digitālais fotogrāfiju formāts. 

Fotogrāfijam jābūt A4 formātā (210 x 297 mm = A4)  

ar izšķirtspēju 300 dpi.  

Katrai modelei – viena gatava darba (fināla) bilde  

(Izmēram jābūt ne lielākam par 10 MB).  

Katrai modelei – viena neretušēta “pirms” bilde  (Izmēram 

jābūt ne lielākam par 10 MB). 

Pārmērīga matu formas, tekstūras un krāsas apstrāde un 

retušēšana nav atļauta.

Kā iesūtīt darbus

1.  Konkursa darbi jāiesniedz Kao Salon Division  

Global HQ via globalcreativeawards.com  

2.  Iesniedziet aizpildītu, salasāmu un parakstītu 

 pieteikuma veidlapu. 

3.  Seši starptautiskie pusfinālisti iekļūst starptautiskajā 

konkursā. 

Gala uzvarētājs tiks paziņots Kao Salon  

Virtual Experience pasākumā, Oktobrī.

*  Lai piedalītos konkursā Jums jābūt pilnībā  

kvalificētam frizierim. Tas nozīmē, ka ir nepieciešams,  

lai būtu pabeigtas visas friziera apmācības,  

kā arī jābūt kvalificēta friziera diplomam.
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// izvēlies kategoriju.
// izpēti noteikumus.
// pievērs uzmanību vērtēšanas kritērijiem.
// iztēlojies un radi. 
// iesniedz darbu un pieteikuma dokumentus.
// seko līdzi datumiem.
// izklaidējies.

soli pa solim līdz 
starptautiskajam zeltam

 
saraksts
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   tavs ceļš uz  
panākumiem

//  izvēlies modeli. Izveido savu kolekciju.  
Sarīko fotosesiju. 

//  darbus var iesniegt TIKAI no 2021. gada  
no 1. jūlija līdz 15. jūlijam!

//  visi darbi jāiesniedz vietnē   
www.globalcreativeawards.com

//  valsts uzvarētāju paziņošana:  
2021. Augusts
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/ 14

noteikumi un  
  nosacījumi
Dalība Global Creative Awards 2021

Lai piedalītos Global Creative Awards konkursā, 
Jums jābūt pilnībā kvalificētam frizierim. Tas nozīmē, 
ka ir nepieciešams, lai būtu pabeigtas visas friziera 
apmācības, kā arī jābūt kvalificēta friziera diplomam. 
Global Creative Awards konkurss ir atvērts visiem 
Goldwell, KMS un Oribe stilistiem un saloniem.

Konkursa uzvarētājiem ir aizliegts piedalīties nākāmā 
gada konkursā, bet ir atļauts piedalīties Global  
Creative Awards konkursā pēc diviem gadiem.

Tā kā reģistrācijai konkursā tiek noradītas personīgā 
informācija, dalībnieks piekrīt savu datu uzglabāšanai 
un elektroniskai apstrādei KAO Germany un  
KAO Group saistīto uzņēmumu (kopā „ KAO Group”)  
un aģentūru, kas piedalās Color Zoom Konkursā. 
Tāda pat procedūra attiecās uz konkursa dalībnieka 
modeli. Konkursa dalībnieka modele dod piekrišanu 
fotogrāfiju, kā arī personas datu apstrādei un 
izmantošanai, parakstot vienošanos.

Reģistrējoties un piedaloties Global Creative Awards 
konkursā, dalībnieks piekrītot izpildīt visus konkursa 
nosacījumus,dod savu atļauju (autortiesības) KAO 
Germany GmbH uzņēmumam, kā arī KAO Group 
partneriem izmantot visus Global Creative Awards 
konkursa laikā izveidoto materiālus. Autortiesību 
izmantošana tiek piešķirta uz nenoteiktu laiku, un bez 
teritoriāliem ierobežojumiem, ieskaitot neierobežotu 
materiālu izmantošanu internetā, sociālājos mēdijos 
un printētos materiālos. KAO Germany kļūst par 
tiesību īpašnieku, ar tiesībam nodot materiālus 
trešājām personām,  tostarp arī KAO Group partne-
riem un neierobežotu fotogrāfiju izmantošanu 
sociālājos tīklos, internetā un printētos materiālos.  

Autortiesības materiālu izmantošana pieder KAO 
Group. Ierobežojumi attiecas arī uz materiālu 
izmantošanu internetā. Konkursa dalībniekiem ir 
atļauts publicēt savu darbu internetā tikai pēc  
Top 5 Nacionālo uzvarētāju paziņošanas Tehniskajā 
kategorijā un sešu uzvarētāju paziņošanas 
Redakcionālajā kategorijā.

Dalībnieks garantē, ka trešajām personām nav  
tiesību uz iesniegto materiālu. Dalībnieks apstiprina, 
ka viņam/viņai netiek kavēta iespēja atbrīvoties  
no saistībām ar trešajām personām un nodot 
līgumsaistības vai kādas citas saistības ar trešajām 
personām. Dalībniekam jāatlīdzina visi izdevumi  
KAO Germany GmbH un KAO Group, ja šajā sakarā 
būs izvirzītas jebkādas pretenzijas pret iesniegto 
materiālu izmantošanas no Kao Germany GmbH un 
Kao Group puses.

Ar savu parakstu dalībnieks apstiprina to, ka 
dalībnieks ir izlasījis un sapratis konkursa noteikumus 
un nosacījumus un pilnībā pieņem noteikumus, 
vērtēšanas kritērijus un noteikumus bez atrunām. 
Dalības noteikumi un nosacījumi nacionāliem un 
starptautiskiem pasākumiem var tikt papildināti ar 
papildu noteikumiem, kā arī Global Creative Awards 
noteikumiem un vērtēšanas kritērijiem.

Uz konkursa sākumu, dalībniekiem jābūt vismaz  
18 gadu veciem.
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KAO Germany GmbH darbinieki un KAO Group 
kompānijas ģimenes locekļi nedrīkst piedalīties 
konkursā.

Tiesnešu lēmums ir galīgs. Neviens dalībnieks 
nevarēs ietekmēt gala lēmumu, izvietojumu vai 
rezultātu.

Iesūtītās fotogrāfijas un reģistrācijas dokumenti 
 netiks atgriezti. Darbi tiks vērtēti tikai balstoties uz 
Global Creative Awards vērtēšanas  noteikumiem.

PĒDĒJAIS DARBU IESNIEGŠANAS DATUMS:  
2021. GADA 15. JŪLIJS.
DARBI, KURUS IESNIEGS VĒLĀK,  
NETIKS PIEŅEMTI.  
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Making life beautiful for salons, stylists and their clients. 
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