WORLDSKILLS KAZAN 2019
VERSENYFELHÍVÁS
Jelentkezz versenyzőnek és legyél TE a szakmád világbajnoka!
A HAJAS KFT. a MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARÁVAL együtt várja
azoknak a fiatal szakembereknek, szakmai középiskolai képzésben résztvevőknek
(szakgimnázium, szakközépiskola), főiskolai és egyetemi hallgatóknak a
jelentkezését, akik szívesen megmérettetnék tudásukat FODRÁSZ SZAKMÁBAN az
ifjú szakemberek világbajnokságán, a WorldSkills Kazan 2019 versenyen.
Olyan fiatalok jelentkezését várjuk, akik 1997. január 1. után születtek, de a
jelentkezéskor 18. életévüket már betöltötték és vállalják:
•
•
•

a válogatóversenyen való részvételt
a szakmai támogatók és a szakértők közreműködésével vezetett körülbelül
hat hónapon át tartó felkészítést az általuk biztosított képzőhelyen
a WorldSkills Kazan 2019 versenyen való részvételt (2019. augusztus 19. –
2019. augusztus 28.)

Hogyan lehet jelentkezni?
A www.skillshungary.hu weboldalon a versenyezni szeretnék/jelentkezés menüpont
alatt található online űrlap kitöltésével (http://skillshungary.hu/jelentkezes ).
Meddig lehet jelentkezni?
Jelentkezési határidő:

2019. február 8.

Tervezett menetrend: 1. Tartóshullám
Tartóshullám, csavarás készítése teljes fejen vegyszer nélkül, babafejen.
Elkészítési idő: 40 perc
2. Divatos nyitott hosszú haj, címlap, kifutói hangulatban fotó alapján.
Minimum két szín kötelező, babafejen vagy élő modellen.
Minden eszköz megengedett.
Hajtű, hajcsat nem maradhat a hajban a végén az értékeléskor.
Elkészítési idő: 35 perc.
3. Hosszú haj feltűzése, fotó alapján
Az 2. Számú modellen vagy babafejen
Elkészítési idő: 45 perc

4. Női divat hajvágás, hajfestés, fotó alapján.
Babafejen vagy élő modellen.
Minden eszköz megengedett.
Elkészítési idő:
Hajfestés, melírozás, hajvágás-szárítás, hatóidővel:150 perc.
5. Modern klasszikus férfi hajvágás, fotó alapján.
Modellen vagy babafejen.
Hajvágó gépen kívül minden eszköz megengedett.
Elkészítési idő: 50 perc
6. Divatos férfi hajvágás.
Minimum két szín kötelező, babafejen vagy élő modellen.
Minden eszköz megengedett
Elkészítési idő: 55 perc
Válogató tervezett időpontja:

2019. február 17.

Helye:

Hajas szalon, Budapest Nádor utca 20.

Mit kell hozni?

babafej-babafejek,
állvány,
modellmodellek, dauercsavarók, szerszámok,
anyagok a feladatok elvégzéséhez és a
jókedveteket.
A babafejek illetve a modellek haját előre
meg kell festeni 2,6-os feladatoknál!
A 4. feladatnál a festéket mi biztosítjuk,
amelyek L’oréal Majirel termékek lesznek.

További információ a versenyekről:

www.skillshungary.hu

