Sponsorer:

DE DANSKE MESTERSKABER I VIPPE EXTENSIONS
Lørdag 8. marts 2014
Kan Du kreere et blik fangende sæt vipper, som ingen kan modstå?
Så er Danmarks Mesterskabet i vippe påsætning lige noget for Dig!
Dansk Kosmetolog Forening afholder det Aller første Danmarks Mester skab i VIPPE EXTENSION Søndag 9
marts. Opgaven er at påsætte et sæt naturlige udseende vipper. Inden for 2 timer skal Du kreere et betagende
look. Det er kun tilladt at bruge enkelthårs metoden (Single Lashes)
OPGAVE:
Opgaven går i alt sin enkelhed ud på at påsætte et sæt naturlige udseende vipper, ganske som du ville gøre det
i dit daglige arbejde som vippeteknikker. Inden for 2 timer skal Du kreere et betagende look. Der harmonerer
med din valgte models naturlige vipper og øjenfacon. Det er kun tilladt at bruge enkelthårs metoden (Single
Lashes) og der skal påsættes minimum 60 vipper på hvert øje.
DELTAGER BETINGELSER:
1) Dansk statsborgerskab
2) Certificeret Vippetekniker eller du kan dokumentere at du har professionel erfaring ( minimum 1 år). Enten i
form af ansættelse på Salon eller som Selvstændig med cvr. Nummer.
3) Kan påsætte minimum 60 vipper pr. øje på max 2 timer.
4) Selv kan medbringe: produkter, model, lys og evt briks. ( Såfremt du ikke har en transportabel briks skal vi
have besked senest 22. februar 2012)
5) For tilmelding: udfyld tilmeldings blanket på www.dkfnet.dk deltagergebyr kr. 550.- Beløbet SKAL være
indbetalt senest 21. februar 2014 på konto: Danske Bank 9570 – 0009106626. Her skal det fremgå tydeligt
hvem der har indbetalt samt anføres at det er for DM i Vipper
SKEMA for tilmelding udfyldes på www.dkfnet.dk
Sidste tilmeldingsfrist samt betaling er fredag den 21. februar 2014

BEDØMMELSES KRITERIER & REGLER
Det Danske Mesterskaber i Vippe Extension finder sted lørdag den 8. marts. 2014 på Radisson SAS Falkoner
Hotel & Konference Center, København, i forbindelse med BEAUTY14 der afholdes af Dansk Kosmetolog
Forening.
Arbejdstiden er 2 timer til at påsætte minimum 60 vipper med enkelthårs metoden på hvert øje. Modeller med
permanent make-up på Øjnene er ikke tilladt.
Ved at fremsende tilmelding indikerer ansøgeren, at han/hun accepterer alle betingelser for at deltage I
konkurrencen. Enhver form for regreskrav er udelukket. Deltagerne skal iføre sig neutralt, helt sort tøj uden
reklametryk. Deltagerne skal acceptere, at alle billeder, der bliver taget under mesterskaberne kan bruges i
redaktions- Og reklameøjemed for DKF.
Certifikat: Alle deltagere i de Danmarks mesterskaberne i Vippe Påsætning modtager et certifikat, der
bekræfter Deres deltagelse. Der kåres selvfølgelig 1.st 2nd. og 3. plads med masser af sponsor gaver.
Bedømmelse: Bedømmelses kriterier som Dommerpanelet vil bedømme fra.
1. Naturlighed og udtryk i øjnene ved det færdige resultat.
2. Antal påsatte vipper (minimum 60 på hvert øje)
3. Præcision og renlighed.
4. Valg af vippe kurve i forhold til de naturlige vipper og øjets form.
5. Valg af vippe længde i forhold til de naturlige vipper og øjets form
6. Valg af vippe tykkelse i forhold til de naturlige vipper
6. Valg af vippe længde i harmoni med øjet
7. Det samlede færdige resultat/look er der harmoni og symmetri
8. Alle vipper er adskilte/ ingen sammen limede vipper.
9. Ingen synlig lim
10. Hygiejne ”Deltagerne skal arbejde med deres egne materialer. Alle materialer, såsom pincetter, børster
osv. skal være helt rene.
Ved valg af model foreslår vi:
1) Mørke, lange og sunde naturlige vipper, og gerne mange af dem.
2) Rolige øjne, der ikke vibrerer eller reagerer for meget ved berøring.
3) Tålmodig og kan ligge stille under påsætningen.
4) En i ved der ikke snakker undervejs, og som man evt. før har lagt vipper på.
5) Modellen skal ankomme uden øjenmakeup. (permanent make-up på Øjnene er ikke tilladt)

PROGRAM FOR KONKURRENCE DELTAGER
Lørdag 8. marts 2014
Kl: 10:00-11:00 Indregistrering af deltager og model ved indgangen til BEAUTY14
Kl. 11:00 – 11:30 Opstilling og forberedelse af medbragt materiale for konkurrencen.
Kl. 11:30-12:00 bedømmelse af modellernes vipper.
Kl. 12:00 Konkurrencen starter.
Deltagerne har 120 minutter til at påsætte vipperne. Der vil være en observatør til stede under konkurrencen
Det er ikke tilladt at samtale deltagerne i mellem, men der må gerne tales med din model.
Kl. 14:00 er konkurrencen slut, herefter gives der 5 min. til at pakke sammen. Modellen skal forblive på plads,
deltageren forlader konkurrence området. Dommerenes evaluering og point givning.
Kl. ca 17:15 Offentliggørelse af vinderen samt præmie overrækkelse (1. sal Audience i forbindelse med DM i
Make up)
Kl. 17:30 Fotografering af vinderen samt 2. & 3. pladsen. Øvrige deltager får udleveret deres diplom for
deltagelse.
NØDVENDIGE FORBEREDELSER:
• En plads stilles til rådighed til hver deltager, såfremt du ikke har mulighed for at medbring egen briks, stilles
en sådan til rådighed.
• Deltagerne skal klargøre deres arbejdsområde i den tilladte forberedelsestid.
GENERELLE RÅD:
Medbring: Model, materialer og udstyr ( Lys, håndklæde, briks) passende tøj, tæppe til modellen så de ikke
ligger og fryser, evt. pude.
Vippe Teknikkerne skal have sort reklamefrit tøj på.
Sørg for at medbringe spise og drikkevare selv til dig og din model.
Sidst men ikke mindst husk at medbringe en god portion humor og godt humør. Vi ønsker alle held og
lykke og håber på at du får en god mesterskabsoplevelse!
FOTOGRAFERING:
Efter konkurrencen skal der tages billeder af de 3 vindere, så ingen forlader messen før dette er sket!
Og så skal alle selvfølgelig have deres certifikat.
Såfremt der skulle være spørgsmål er du velkommen til at ringe til Diana på mobil 23 39 85 13.

