COLOR ZOOM KONKURSS ’19

REMIX

PIETEIKŠANĀS
FORMA
COLOR ZOOM KONKURSAM ’19
IZVĒLIES KATEGORIJU:
Global New Talent Artist

Goldwell Klienta Numurs

Global Creative Artist
Global Partner Artist

Meistara vārds,uzvārds

F

Meistara E-pasts

M

Vecums

Lūdzam, norādīt Jūsu salona adresi un atsūtīt mums jūsu darba fotogrāfiju.
Lūdzam nelocīt fotogrāfiju.

Salona nosaukums

Pilsēta

Salona e-pasts

Valsts, pasta indekss

Iela, Numurs

Telefona numurs

Modeles vārds,uzvārds

Ar savu parakstu apliecinu, ka esmu iepazinies un piekrītu Color ZOOM konkursa noteikumiem un
nosacījumiem, kuri ir šajā bukletā un
www.goldwell.com/colorzoom

Modeles paraksts

Dalībnieka paraksts

LŪDZAM, PRECĪZI APRAKSTĪT (VĒLAMS, ANGĻU VALODĀ)
JŪSU KRĀSOŠANAS TEHNIKU,
ZONAS UN IZMANTOTOS GOLDWELL PRODUKTUS:

BĀZES LĪMENIS

Fotogrāfija (A4).
Lūdzu nelocīt un nelīmēt fotogrāfiju.

TAVS
RADOŠUMS
IR SVARĪGS
––

PIEDALIES COLOR ZOOM
KONKURSĀ
Šī ir tava iespēja nodemonstrēt savu radošumu un kaisli.
Parādiet visiem frizieriem savu talantu.
Izmantojiet iespēju būt uzmanības centrā un iegūt
reputāciju, ko esat pelnījuši.
Apmeklējiet mūsu sociālus tīklus.

#TAKETHECHALLENGE
#GOLDWELL
#COLORZOOM

www.facebook.com/GoldwellColorZoom
www.instagram.com/GoldwellColorZoom
www.twitter.com/Goldwell

“AIZBĒDZ NO
REALITĀTES UN
ESI PATIEŠĀM RADOŠS.”
MAKSIM SOTNIKOV
GLOBAL WINNER
NEW TALENT CATEGORY 2017
RUSSIA
---

COLOR ZOOM
KONKURSS ’19
––
ĻAUJ SEV UN
SAVAI KARJERAI ATTĪSTĪTIES

ESI UZMANĪBAS CENTŖĀ. TU ESI ZVAIGZNE.
Color Zoom konkurss ir tavas dzīves lielākais piedzīvojums.
Tu vari tikai uzvarēt.
Pievienojies vienam no visprestižakājiem industrijas konkursiem „dzīvajā“
esi uzmanības centrā.
Iedvesmojies no Goldwell Remix modes kolekcijas,
un parādi savu kolekcijas interpretāciju,
pārsteidz visus ar savu radošumu un iespējām. Uzdrīksties paradīt sevi.
Color Zoom konkurss ir tava iespēja būt nacionāli un globāli atpazītam,
izpaust sev.

PIEŅEM IZAICINĀJUMU.

TU VARI UZVARĒT
TIKAI PIEDALOTIES
Tu jau esi uzvarētājs, vienkārši piedaloties konkursā.
Piedalies konkursā. Parādi savu REMIX kolekcijas interpretāciju,
ļauj savam radošumam un personīgām dotībām izpausties.
Piedalies konkursā savā valstī un
sacenties ar citiem starptautiskajiem dalībniekiem,
un iegūsti straptautisku atpazīstamību.
Katra valsts izsludinās Starptautiskos uzvarētājus katrā kategorijā:
zelta, sudraba un bronzas.
Visi nacionālie uzvarētāji, kuri iegūst zeltu,
automātiski tiek iekļauti konkursa finālā,
kur viņiem ir iespēja kļūt par starptautisku uzvarētāju.
ĻAUJ SAVAI KARJERAI ĀTRI ATTĪSTĪTIES.

NACIONĀLAIS UZVARĒTĀJSNACIONĀLAS PERSPEKTĪVAS

STARPTAUTISKS UZVARĒTĀJSSTARPTAUTISKA SLAVA

»Kļūstot par Color Zoom konkursa uzvarētāju tu
attīstīsi savu
meistarību un ļausi savai karjerai vīrzīties uz
priekšu.
»Prese un socālies mēdiji pievērsīs uzmanību
tavam radošuam,rakstot par to,
un virzot šo informāciju tālāk.
»Zelta uzvarētāji pārstāvē savu valsti Global zoom
finālā dzīvajā.

» Izbaudi slavu, karjeras un tava tēla izaugsmi, esi
starptautisks top stilists.
» Tavas valsts un pasaules preses un sociālo
kampaņu ietvaros tiks
publicēti materiāli par Tevi un ColorZoom.
» Esi Color Zoom radošās komandas dalībnieks un
izveido nākāmo kolekciju.

SARAKSTS
––
VEIKSMĪGAI COLOR ZOOM
KONKURSA DALĪBAI

IEVĒRO KONKURSA NOSACĪJUMUS.
ESI UZMANĪBAS CENTRĀ.
IZVEIDO SAVU KOLEKCIJAS INTERPRETĀCIJU,
IEDVESMOJOTIES NO REMIX KOLEKCIJAS
IZVĒLIES SEV ATBILSTOŠO DALĪBNIEKA
KATEGORIJU
ESI INFORMĒTS PAR VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJIEM
SEKO NOTEIKUMIEM
IESNIEDZ SAVU DARBU UN DOKUMENTUS
PIEVĒRS UZMANĪBU DARBA NODOŠANAS
TERMIŅAM

IZMANTO REMIX
KOLEKCIJU
SAVAI IEDVESMAI
––
REMIKSĒ REALITĀTI
UN PARĀDI SAVU
REMIX KOLEKCIJAS INTERPRETĀCIJU
ATBRĪVOJIES
AIZBĒDZ NO REALITĀTES UN IZTRAKOJIES.
SAVIENO POP AR PUNK.
ĻAUJIES NEPRĀTĪBAI
UZDRĪKSTIES. SATRICINI. PROTESTĒ.
MATI IR TAVA IZPAUSMES FORMA.
IZMANTO DROSMĪGAS KRĀSAS, PRECĪZAS KONTURLĪNIJAS UN SPĒCĪGUS KONTRASTUS.
VEIDO NĀKOTNI TĀDU, KĀDU TU TO REDZIIR PIENĀCIS LAIKS REMIKSĒT TAVU REALITĀTI.

#REMIXREALITY

IZVĒLIES
KATEGORIJU
––

MAKSIM SOTNIKOV NEW TALENT CATEG

GLOBAL NEW TALENT ARTIST

Šajā kategorijā var piedalīties visi
Goldwell friziermeistari, kam ir mazāk
nekā 5 gadu profesionālā pieredze.
(Neskaitot stāžēšanas laiku uz konkursa sākuma brīdi.)

GLOBAL CREATIVE ARTIST

DYLAN TUNG CREATIVE CATEGORY

Šajā kategorijā var piedalīties visi
Goldwell friziermeistari, kam ir vairāk
nekā 5 gadu profesionālā
pieredze.
(Neskaitot stāžēšanas laiku uz konkursa sākuma brīdi.)

GLOBAL PARTNER ARTIST

Šajā kategorijā var piedalīties stilisti,kuri jau divus
gadus uz konkursa sākuma brīdi strādā
par Goldwell tehnologiem, mācību daļas vadītājiem.

MIO SOTA PARTNER CATEGORY

ORY

VĒRTĒŠANAS
KRITĒRIJI
40% TENDENCES INTERPRETĀCIJA:
Parādi savu radošumu un izveido savu REMIX stilu, nekopējot kolekcijas galvenos tēlus. Tavs
darbs tiks vērtēts pamatojoties uz oriģinalitāti un tendences izpratni. Iepazīsties ar REMIX
kolekciju, esi pazīstams ar pēdējiem modes trendiem un atspoguļo tos savā darbā. Stilu,kas
atspoguļo modes tendences UN akcentē savu individualitāti.
Esi radošs, oriģināls un atstāj savu iespaidu uz modes tendencēm.

40% TEHNISKAIS IZPILDĪJUMS

Krāsa, griezums, tekstūra un stils.
Katra Color Zoom kolekcija rada krāsas ,griezuma un stila koncepciju, kas atspoguļo pēdējas
modes tendencies. Lieto precīzi un pareizi GOLDWELL krāsas, bet neaizmirsti par
individualitāti un novatorismu. Tava tēla izcils tehnisks izpildījums ir optimāli saskaņots matu
griešanas, krāsošanas un veidošanas rezultāts.
( 40% no kopējā vērtējuma)

20% KOPSKATS

Tiks vērtēts griezuma un krāsojuma pievilcīgums, griezuma
un krāsojuma harmonija, matu, grima un modei atbilstošs vizuālais kopskats, kā arī modeles
un fotogrāfijas profesionalitāte un estētiskums.

IEVĒRO VĒRTĒŠANAS NOSACĪJUMUS UN IEGŪSTI MAKSIMĀLU PUNKTU SKAITU.

NOTEIKUMI
-- 1 -Drīkst izmantot tikai GOLDWELL produktus:
Topchic, Colorance,@Pure Pigments un/ vai Elumen. Visās
kategorijās matus drīkst gaišināt ar GOLDWELL produktiem: Topchic HiBlondes Control,
SilkLift un Oxycur Platin.
-- 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.
-- 4 -Fotogrāfijas nedrīkst būt pilnā augumā, maksi-mums kas ir atļauts, portrets līdz pleciem.
-- 5 -Fotoattēli nedrīkst būt melnbalti. Nedrīkst izmantot polaroīda bildes.
-- 6 -Žūrija vērtēs iesūtīto fotogrāfiju.
-- 7 -Fotogrāfiju minimāla apstrāde un retušēšana ir atļauta, kad vajag uzlabot
ādas toni un piekoriģēt matu nepilnības. Tiesneši ņems vērā fotogrāfijas pārāk lielu apstrādi
un retušēšanu,tas atspoguļosies uz Jūsu rezultātu.
Atcerieties, ka jūsu darba rezultātam konkursā jābūt tādam pašam kā jūsu iesūtītajā
fotogrāfijā. Pārmērīgi apstrādātas fotogrāfijas ir ļoti grūti atveidot dzīvē.
Jūs saņemsiet atbilstošu vērtējumu.
-- 8 -No viena salona var piedalīties vairāki friziermeistari, bet katrs drīkst
iesūtīt tikai vienu tehniku/ vienu fotogrāfiju.
-- 9 -Modeļi var būt gan sievietes, gan vīrieši, tiem jābūt vismaz 18 gadus veciem.
-- 10 -Starptautiskajā finālā uz skatuves friziermeistaram uz savas modeles ir jāatveido
tēls (krāsa, griezums), kas ir iesūtītajā fotogrāfijā.

IESNIEGŠANAS
MATERIĀLI
-- 1 -Pievieno izgatavotu TIKAI VIENU vislabāko fotogrāfiju JPG vai PNG
formātā ar savu darbu. Izmērs
pēc pasaules presses standartiem A4 formātā (210x 297 mm= A4)
un šo fotogrāfiju ierakstītu CD matricā ar 300 dpi izšķirtspēju. Izmēram
jābūt ne lielākam par 10 MB.
Nekādu Polaroid bilžu.

-- 2 -Iesūti pilnīgi aizpildītu,saprotamu un parakstītu
pieteikuma veidlapu ar sekojošu informāciju:
• Kategorija, kurā piedalies.
• Modeles matu pamata tonis.
• Detalizēta informācija par krāsošanas tehniku,krāsu izvietojumu,
formulām un izmantotiem Goldwell produktiem.

KONKURSA
GAITA
––
YOUR COUNTDOWN
FOR YOUR CREATIVITY

IEPAZĪSTIES AR KOLEKCIJU
INTERPRETĒ ESOŠU TRENDU
IZVĒLIES MODELI UN IZVEIDO SAVU KOLEKCIJAS TĒLU
FOTOSESSIJAS LAIKĀ VISU UZMANĪBU PIEVĒRS SAVAM IZVEIDOTAJAM TĒLAM
AIZPILDI UN ATSŪTI PIETEIKUMA FORMU
(TAI JĀBŪT PILNĪGI AIZPILDĪTAI, SAPROTAMAI UN PARAKSTĪTAI)
PĒDĒJAIS DARBU IESNIEGŠANAS DATUMS:
31.MAIJS, 2019
KONKURSA UZVARĒTĀJU PAZIŅOŠANA
JŪLIJS 2019
GLOBAL ZOOM KONKURSS VĪNĒ
29. SEPTEMBRIS 2019

INTERPRETĒ.
RADI.
PIEREDZI.
––

IETEIKUMI NO COLOR ZOOM
KONKURSA ’17 UZVARĒTĀJIEM

5 IETEIKUMI
VEIKSMĪGAM
COLOR ZOOM
KONKURSAM

“IZCILS KOPSKATS VEIDOJAS NO
VISIEM IESPĒJAMIEM SALIKUMIEM:
MATI, GRIMS, MODE, VEIDOŠANA BET ARĪ PAREIZĀ MODELE.
PĀRLIECINIES, KA TAVA IZVĒLE IR
IDEĀLI PIEMĒROTA TAVAM
IZVEIDOTAJAM TĒLAM.”

“PARĀDI SAVU RADOŠUMU UN
PROFESIONĀLITĀTI - IESPAIDO
TIESNEŠUS AR SAVĀM GRIEŠANAS,
KRĀSOŠANAS UN VEIDOŠANAS
PRASMĒM.”

“NEKOPĒ,
REMIXĒ. VEIDO NO JAUNA KLASIKU
UN IZPRIECĀJIES!”
“LAIKS IR VĒRTĪGS. KONKURSA
LAIKĀ TEV IR TIKAI 3 STUNDAS,LAI
IZVEIDOTU SAVU TĒLU,ESI
PĀRLIECINĀTS, KA TU TO VARĒSI.”

“PATURI PRĀTĀ - KĀ NACIONĀLAJAM
UZVARĒTĀJAM TEV BŪS JĀATVEIDO
TĒLS, KAS IR REDZAMS BILDĒ, KURU
TU ATSŪTĪJI, TĀPĒC NEIZMANTO
DAUDZ FOTOŠOPA, APSTRĀDĀJOT
FOTOGRĀFIJU!”

NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI
––
COLOR ZOOM KONKURSS ’19
Lai piedalītos Color Zoom Challenge konkursā, Jums jābūt pilnībā kvalificētam frizierim. Tas nozīmē, ka
ir nepieciešams, lai būtu pabeigtas visas friziera apmācības, kā arī jābūt kvalificēta friziera diplomam.
Color Zoom konkursā var piedalīties visi stilisti unn meistari, kuri ir aktīvi Goldwell produkcijas lietotāji.
Konkursa uzvarētājiem ir aizliegts piedalīties nākāmā gada konkursā, bet ir atļauts piedalīties Color Zoom
konkursā pēc diviem gadiem.
Personīgā informācija tiks izmantota tikai un vienīgi Color Zoom Challenge konkursa ietvaros. Sniedzot
savus personīgus datus, dalībnieks dod atļauju izmantot un apstrādāt šo informāciju Kao Germany elektroniskā datu bāzē. Šādu datu nodošana trešajām personām ir stingri aizliegta.
Tā kā reģistrācijai konkursā tiek noradītas personīgā informācija, dalībnieks piekrīt savu datu uzglabāšanai
un elektroniskai apstrādei Kao Vācija un Kao grupas saistīto uzņēmumu (kopā „Kao Group”) un aģentūru,
kas piedalās Color Zoom Konkursā. Konkursa dalībnieka modele dod piekrišanu fotogrāfiju apstrādei un
izmantošanai, parakstot vienošanos.
Dalībnieks piekrītot izpildīt visus konkursa nosacījumus,dod savu atļauju (autortiesības) KAO Vācija
GmbH uzņēmumam, kā arī Kao Group partneriem izmantot visus Color Zoom Challenge konkursa laikā
izveidoto materiālus. Autortiesību izmantošana tiek piešķirta uz nenoteiktu laiku, un bez teritoriāliem ierobežojumiem. Kao Grupa kļūst par ekskluzīvo tiesību īpašnieku, ar tiesībam nodot materiālus
trešājām personām, tostarp arī Kao Group partneriem un neierobežotu fotogrāfiju izmantošanu
sociālājos tīklos , internetā un printētos materiālos.
Ar savu parakstu dalībnieks piekrīt, ka materiāli , kuri tika iesniegti Color Zoom Award konkursam, tostarp
arī sava darba fotogrāfijas, netiks izmantoti , publicēti, un nepiedalīsies citos konkursos,un netiks izmantoti citos nolūkos .Dalībnieks nedrīkst nodot šos materiālus trešajām personām vai izmantot tos jebkurās
publikācijās. Autortiesības materiālu izmantošana pieder ekskluzīvi KAO uzņēmumam. Ierobežojumi attiecās arī uz materiālu izmantošanu internetā. Konkursa dalībniekiem ir atļauts publicēt savu darbu internetā tikai pēc Top 5 Nacionālu uzvarētāju paziņošanas, bet ne agrāk.

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 Color Zoom noteikumiem un vērtēšanas kritērijiem.
Uz konkursa sākumu, dalībniekiem jābūt vismaz 18 gadu veciem.
Kao Germany GmbH darbinieki un Kao Group kompānijas ģimenes locekļi nedrīkst piedalīties konkursā.
Iesūtītās fotogrāfijas un reģistrācijas dokumenti netiks atgriezti. Darbi tiks vērtēti tikai balstoties uz
Color Zoom Challenge vērtēšanas noteikumiem.

PĒDĒJAIS DARBU IESNIEGŠANAS DATUMS:
2019.GADA 31.MAIJS.
DARBI, KURUS IESNIEGS VĒLĀK, NETIKS PIEŅEMTI.

Explore the full portfolio and discover endless possibilities. | goldwell.com

Enriching the lives of stylists, salon owners and their clients through trusted partnership, salon business growth
and our salon exclusive portfolio of advanced services, innovative products and inspiring education.

356968IE•2019

Goldwell is part of Kao Salon Division.
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