
 
 

 
 
 

PRAHA, Česká republika 
VÝSTAVNÍ AREÁL PVA EXPO PRAHA – Let ňany 

 
   Téma soutěže: „ V ůně Orientu“ 

 
Milé kolegyně, máte jedinečnou možnost se zúčastnit 4.ročníku mistrovství Evropy ve SPA 
manikúře pod názvem EUROPEAN CHAMPIONSHIP  SPA MANICURE 2014 
 
V rámci soutěží, které se v České republice na téma manikúra pořádají, se ani jedna netýká 
SPA manikúry. Ve světě se přechází k přírodním technologiím, které mají pro profesionály 
velkou budoucnost. Proto jsem se v roce 2011 rozhodla uspořádat mezinárodní soutěž ve SPA 
manikúře. V tomto roce 2014 bude probíhat již čtvrtý ročník. Z reakcí odborné veřejnosti je 
jasné, že se stala vyhledávaným setkáním odborníků na té nejvyšší úrovni. Tato soutěž opět 
nebude zaměřena pouze na konečnou úpravu nehtů, ale na celé provedení Spa manikúry – 
technologie postupu včetně hygienických a estetických kritérií. Důležité je naplnění tématu 
konečný vzhled pokožky rukou a nehtů.  V rámci tématu lze využít doprovodné efekty jako je 
celkové aranžmá, úprava účesu, make-up, oblečení, úprava pracovního stolku. Inspiraci lze 
čerpat z fotodokumentace předchozích ročníků na www.sparitual.eu 
Soutěž je otevřena všem manikérkám/nehtovým designérkám. 
 
Každý soutěžící bude pracovat výhradně se svými materiály a libovolnými značkami 
produktů pro manikúru na základě vlastního výběru a zkušeností. 
 
Srdečně Vás zveme k účasti v této prestižní mezinárodní soutěži. 
 
Marcela Mořkovská  
a organizační tým soutěže 
 

 
 

 
 
 



                           

POKYNY PRO SOUTĚŽÍCÍ 
 
V sobotu dne 6. 9. 2014 proběhne na Malém podiu v rámci veletrhu kosmetiky WORLD 
OF BEAUTY & SPA PODZIM  4.ročník mezinárodní soutěže  EUROPEAN 
CHAMPIONSHIP SPA MANICURE 2014.  
 
Pořadatel:  Marcela Mořkovská – SpaRitual 
                        ve spolupráci s EXPOBEAUTY PRAGUE s.r.o. 
                                             
 
Podmínky účasti: 
             
Soutěž je určena pro české a zahraniční profesionály zabývající se SPA manikúrou. 
Soutěžící uhradí do 31. 7. 2014 registrační poplatek ve výši: 
 

1200 Kč vč. DPH (pro české účastníky) bankovním převodem na účet číslo: 
1452645621/0100.  
 
Pro  zahraníční  účastníky 45 Euro, bankovním převodem na účet číslo: 
2000499170/2010 

 
Soutěžící zašlou přihlášku a kopii dokladu Osvědčení o své odbornosti na adresu: 
 
Marcela Mořkovská SpaRitual 
Josefská 5 
602 00 Brno 
 
Dotazy k soutěži a kriteriím  na e-mail: m.morkovska@sparitual.eu, tel.+420 603294495 
Soutěžící je povinen prokázat svoji odbornou způsobilost předložením originálu Osvědčení o 
odbornosti -vyškolení v oboru, případně jiným dokladem o absolvování příslušného vzdělání 
a předložit k nahlédnutí doklad totožnosti (občanský průkaz nebo pas) při registraci.  
 
                                       Uzávěrka  přihlášek 31. 7. 2014***  
 

*** Počet soutěžních míst pro české občany je však omezen na 
              max. 15 soutěžících + zahraniční soutěžící z EU 

   
To znamená, že po zaevidování prvních 20 ti uhrazených plateb registračních poplatků a 
přihlášek s kopiemi dokumentů zaslaných pořadateli, bude soutěž již obsazena. Dalších 5 
přihlášených podle pořadí došlých plateb a přihlášek budeme pokládat za náhradníky. 
S ohledem na zájem manikérek lze očekávat, že soutěžní místa budou obsazena mnohem 
dříve, než je oficiální termín uzávěrky této soutěže. Neodkládejte tedy své rozhodnutí ! 
Všechny došlé platby zájemců, kteří nebudou přijati do soutěže, samozřejmě pořadatel vrátí 
zpět na příslušný účet. Při včasném zrušení účasti v soutěži bude registrační poplatek vrácen a 
soutěžní místo bude obsazeno dalším náhradníkem v pořadí. Prvních 20 řádně přihlášených 
soutěžících i náhradníky budeme obratem informovat. Uplatněné registrační poplatky budou 
následně soutěžícím účetně dokladovány pořadatelem soutěže. 
 
 
Soutěžící se dostaví k registraci a přípravě na soutěž od 9 –10:00h. 
Začátek soutěže  10:00, konec 11.45  
Soutěžní čas je 105 minut. 
 



Organizační pokyny k soutěži budeme zasílat účastníkům po uzávěrce od 1. 8. 2014 
Soutěžící manikérka je povinna si zajistit: 
 
Materiál pro práci:  vlastní lampičku (nutná), ručník, manikérní tácek, příp. display na 
uspořádání produktů, manikérní misku a kartáček, termoska s teplou vodou,  produkty 
libovolné značky - SPA manikúry (desinfekci, koupel, peeling, masážní , regenerační a 
aromaterapeutické prostředky, změkčovadlo nehtové kůžičky, odlakovač, vatu, krém na ruce, 
podlak, nadlak, pilníky, pomerančové dřívko, ubrousky, ručníky. atd. 
Barevný lak – barva laku je libovolná, měla by korespondovat z daným tematem. 
Způsob lakování - 2 vrstvy podlaku, 2 vrstvy barevného laku, 1 vrstvu nadlaku, 
případně sušič laku. Výsledkem je kompletní manikúra a obě ruce nalakované. 
 
Nesmí se používat: Na zatlačení cuticuly se nesmí toužívat kovové nástroje, neobalené 
pomerančové dřívko, vulkanická pemza a jiné prostředky, které by n´mohly tuto oblast 
poranit . Oblast kůžičky a nehtového valu musí být čistá, bez záděrů. Není povoleno používat 
žádné dekorace nehtů.  
 
Povoleno používat na zatlačení nehtové kůžičky: pomerančové dřívko obalené vatou, 
manikérní tyčinka s gumovým hrotem, manikérní přístroj s teflonovým hrotem. 
 
Pravidla soutěže: 

1) Počet soutěžících na manikúru je max. 15 + zahraniční soutěžící z EU 
2) Soutěžící si vylosují čísla, která budou viditelná na každém pracovišti 
3) Model musí mít make-up, účes a oblečení k danému tématu. 
4) Před zahájením soutěže porota prohlédne ruce modelů, které musí být nalakované 
červeným lakem. 

5) Modelka musí mít pouze přírodní nehty. Nehty nesmí být potažené gelem, akrylem 
nebo prodloužené na šablonu. 

6) Tvar nehtů může být rovný, oválný nebo ve tvaru mandle, co nejpřirozenější. 
7) Soutěž je zahájena a ukončena na pokyn předsedkyně poroty. 
8) Doba soutěže 105min. 
9) První krok soutěže: soutěžící odlakují modelům nehty, porota prohlédne provedení 

práce. Po odlakování se musí soutěžící přihlásit ke kontrole, po kontrole poroty může 
soutěžící pokračovat v práci. Na odlakování má soutěžící 15min, dále pak 1,5hod na 
práci. 

10) Hodnotí se kvalita péče o pokožku rukou a nehtů. Soutěžící mohou používat libovolné 
technologie a značku SPA manikúry. 

11) Hodností se, způsob práce a profesionalita manikérky. 
12) Dodržení hygienických aspektů práce. 
13) Estetický efekt. 
14) Dodržení zadaného tématu. 
15) Porota bude během celého průběhu soutěže procházet mezi soutěžícími a do 

připravených formulářů si bude zaznamenávat své hodnocení požadovaných kritérií. 
Na hodnotících formulářích nejsou uvedena jména soutěžících, ale pouze vylosované 
číslo soutěžících. 

16) Každá část je hodnocena 1-5 bodů, kde 5 bodů je nejvyšší hodnocení. 
17) Trestné body se strhávají za záděry a poranění v oblasti nehtové kůžičky a nehtových 

valů (1 trestný bod za jeden prst) 
18) Po ukončení soutěže odevzdají porotci hodnotící formuláře předem určené nezávislé 

osobě pořadatele veletrhu, která provede součet bodů a na tomto základě určí pořadí 
prvních 3 soutěžících. 
 

Soutěžní čas je 105 minut. 
 

Důležité upozornění:  
S lakováním modelu mohou soutěžící začít až po kontrole předchozí práce porotou! 



Kritéria hodnocení poroty (za každé kritérium hodnocení 1-5 bodů) 
 
      1)   Desinfekce 

1) Odlakování 
2) Technika zvoleného pracovního postupu SPA manikúry. 
3) Vzhled pokožky po ošetření. 
4) Úprava kůžičky v okolí nehtového lůžka. 
5) Pilování volného okraje nehtu.  
6) Tvar volného okraje nehtu. 
7) Aplikace laku v oblasti nehtového lůžka. 
8) Lakování 
9) Celkový dojem ( soulad lakování s oblečením, účesem a tématem) 

 
Porota se bude skládat z 6 nezávislých odborníků včetně zahraničních porotců. 
Předsedkyně poroty: Marcela Mořkovská.  
 
Možnosti ubytování : v blízkosti místa konání. Bližší  informace budou zasílány přihlášeným  
účastníkům 
 
 
Ceny pro vítěze a účastníky soutěže: 
 
1.Zlatý pohár EUROPEAN CHAMPIONSHIP SPA MANICURE 2014 
 +  Cena v hodnotě 80 000 Kč (Velký stojan s produkty značky SpaRitual) 
 
2.Stříbrnný pohár EUROPEAN CHAMPIONSHIP SPA MANICURE 2014 
 + Cena ? 
 
3.Bronzový pohár EUROPEAN CHAMPIONSHIP SPA MANICURE 2014 
+ Cena ? 
 
Všichni účastníci soutěže obdrží  hodnotné dárky a diplom za účast na soutěži EUROPEAN 
CHAMPIONSHIP SPA MANICURE 2014 
 
 
Možnosti ubytování:  jen pro zahraniční účastníky 
 
Partner soutěže:  EXPOBEAUTY PRAGUE s.r.o.    
 
Sponzoři soutěže:      
    
 

    

    

    



Rok narození Státní příslušnost

DIČ

E‐mail Web

Profese:

manikérka absolvent kosmetické školy

Registrační poplplatek 1 200 Kč uhradím na č.ú.1452645621/0100 u KB Brno

VS: IČO        45 EUR (pro zahraničí) na č.ú. 2000499170/2010  FIO Banka 

Poznámka:  Příjmení +‐Země

Účastník je povinen zaslat s přihláškou k účasti kopii Osvědčení v oboru, o studiu 

či jiný doklad o absolvování příslušného vzdělání. Do soutěže se účastník prokazuje

občanským prů kazem  nebo pasem  při registrací před soutěží

Řádně jsem se seznámila s podmínkami účasti soutěže a potvrzuji, že všechny

údaje uvedené v přihlášce jsou pravdivé.

V  dne podpis

Vyplněnou přihlášku odesílejte na adresu:

Marcela Mořkovská SpaRitual

Josefská 5

602 00 Brno

CZECH REPUBLIC

m.morkovska@sparitual.eu

Přihláška k účasti v soutěži 

PRAHA, Česká republika

VÝSTAVNÍ AREÁL PVA EXPO PRAHA – Letňany – sobota  6. 9. 2014
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Uzávěrka přihlášek  31.7. 2014

IČO

Adresa

Telefon

Jméno a příjmení

Firma


