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Studio Flash III. Műkörmös Maraton – 2019 

Tipbox díszítő bajnokság 

A rendezvény ideje: 2019. április 13-14. 

A rendezvény helyszíne: Studio Flash Oktatóközpont 

                                          1027 Budapest, Margit krt. 48. 1/7. (11-es kapucsengő) 

A rendezvény szervezője: StudioFlash Beauty Kft. 

 

 

 

 

 

A bajnokság szabályzata: 

 

A megrendezésre kerülő tipbox bajnokság a StudioFlash Beauty Kft. szakemberei által 

megfogalmazott szabályok és előírások alapján zajlik.  

A verseny pontozóbizottsága kivétel nélkül magas szakmai és versenyzői múlttal rendelkező 

szakemberekből áll.  
 

Az adott versenyszám lebonyolítása nem a helyszínen történik, a versenyzők munkáikat korábban 

készítik el, nem a verseny helyszínén, a versenyző személyes jelenléte nem kötelező. 

A munkáikat a résztvevők a szervezőnek postán küldik el vagy személyesen adják le a helyszínen. 

A személyes leadásra a Studio Flash Oktatóközpont ügyfélszolgálatán minden munkanapon 9.30-

17.00 között van lehetőség. 
A versenymunkák beérkezési határideje postai beküldés és személyes leadás esetén egyaránt 

legkésőbb 2019. április 13. 09.30 óra.  

 

A dobozokat tilos megjelölni, aláírni vagy megcímezni, még akkor is, ha a versenyző nem vesz 

részt személyesen a versenyen. Csakis a szervezőknek áll jogában a dobozok sorszámozással 

történő megjelölése. 

A munkák kiadása (visszaadása) személyigazolvány felmutatásával történik az alkotó részére, 

vagy szabályos meghatalmazás bemutatásával egy általa megbízott személy számára a bajnokság 

utolsó napján, eredményhirdetést követően. Az át nem vett versenymunkákat a szervező postai 

úton díjmentesen visszajuttatja a készítő számára, viszont a szállítás során keletkezett károkért 

nem vállal felelősséget.  

 

Csak olyan munka nevezése kerül elfogadásra, amely még nem lett korábban sehol prezentálva 

(még változtatásokkal sem). 

 

Tilos minden vallási, politikai és bárminemű márkára utaló megjelenítés. 

 



A jelentkezés regisztrációhoz kötött, a regisztráció díja 3000.-Ft. Az egy résztvevő által 

benevezett munkák mennyisége korlátlan, de minden egyes munkára külön regisztrációs díj 

vonatkozik. Regisztrálni itt lehet: Regisztráció 

A regisztrációs díj befizetésére személyesen készpénzben, vagy bankkártyával a Studio Flash 

Oktatóközpont ügyfélszolgálatán van lehetőség  munkanapokon 9.30-17.00-ig, vagy átutalással is 

teljesíthető az alábbi bankszámlára: K&H Bank Zrt. – StudioFlash Beauty Kft. - 10404072-

50526567-88561006 (Megjegyzésben kérjük feltüntetni a versenyző nevét és a tipbox szót) 
A regisztráció és a regisztrációs díj beérkezésének határideje 2019. április 10.  

 

 

 

Versenykiírás: 

 

A verseny témája: Csodálatos tavasz 

A verseny típusa: Tipbox díszítő bajnokság 

Verseny kategóriák: -kezdő (tanulói jogviszony, vagy 1évnél nem régebbi szakmai 

végzettség a verseny napjáig) 

                                    -profi (1 évnél régebbi szakmai végzettség) 

 

 

A munka 10db bemutató tipre készül, melyek formája, nagysága és sorrendje nincs 

meghatározva. A tipeket össze lehet ragasztani, viszont a közöttük lévő mélyedést tilos 

kitölteni.  

Technikai és anyag felhasználási megkötés nincs, de természetesen kizárólag műkörmös 

anyagok használhatók. Több technika (pl. különböző festési technikák, 3D-s technikák) és 

anyagtípus (pl. zselé, akril, akvarell, porcelán, géllakk) alkalmazása az értékelésnél magasabb 

pontszámot eredményez. 3D-s elem készíthető, aminek magassága nem haladhatja meg az 

1cm-t. Kész elemek használata tilos (kövek, strasszok, matrica, nyomda, toll, csipke és egyéb 

beépíthető kereskedelmi forgalomba kapható kész díszítő elemek).  

Az elkészült munkát kereskedelmi forgalomban kapható, vagy a versenyző által készített 

zárható dobozba kell elhelyezni és rögzíteni, melynek a teteje átlátszó és szükség esetén 

nyitható. A doboz alja és oldalai díszíthetőek, de ez nem számít bele az értékelésbe. 

 

Értékelési szempontok: 

Téma megfelelés, ötlet, összhatás, kompozíció, alkalmazott technikák, tisztaság, összetettség, 

színhasználat, árnyékolás, nehézségi fok. 

Amennyiben az elkészített munka nem felel meg a versenykiírásnak, a témának, illetve a fenti 

szabályoknak, úgy az értékelő zsűri büntető pontokat adhat. (Max. -10 pont) 

 

 

A verseny díjazása: 

A zsűri két kategóriában 3-3 helyezettet hirdet ki, illetve a rendezvény résztvevői által 

értékelve 1 fő közönségdíjas is jutalmazásra kerül. 

Kategóriánként 5 főnél kevesebb induló esetén a kategóriák összevonhatók. 

Minden díjazott serleget, oklevelet és ajándékcsomagot kap, illetve a két kategória győztes 

kvalifikációt és szponzorációt a 2019. évi őszi Beauty and Styl szakmai kiállítás keretein 

belül, a Kereskedelmi és Iparkamara által megrendezésre kerülő műkörmös verseny tipbox 

kategóriájára. 
 

https://www.studioflash.hu/tipbox-bajnoksag-verseny/

