
ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА 
UNIVERSE BEAUTY SHOW

ONLINE 

ПРАВИЛА РЕЄСТРАЦІЇ
1.   До участі у заході допускаються бровисти та ламімейкери з 

будь-якої країни світу, крім, Росії та Білорусі. 

2. Для участі у чемпіонаті учасник повинен:
        – зареєструватися на сайті ubsonline.net або 
           по телефону +38 (050) 420 78 87;
        – сплатити внесок учасника у розмірі 100%.

3. Після реєстрації та сплати внеску учасник буде доданий у 
закритий Telegram-чат, у якому буде опублікована вся 
організаційна інформація.

ТЕХНІЧНІ ОРГАНІЗАЦІЙНІ МОМЕНТИ
1.   Учасник і модель повинні вчасно підключитися до 

трансляції, зайшовши за попередньо відправленим у 
Telegram-чаті посиланням, згідно з таймінгом чемпіонату.

2. Кожен учасник має підготувати чистий аркуш паперу 
формату А4 і чорний маркер, щоб записати присвоєний йому 
номер під час жеребкування.

3. У спеціально створенему Telegram-чаті за 30 хвилин до 
початку номінації буде опубліковано список учасників з 
отриманими порядковими номерами. За 15 хвилин до 
початку номінації учасник має надіслати фотографію моделі 
«До» з порядковим номером у руках.

4. Початком і закінченням виконання конкурсної роботи є 
сигнал від модератора.

5. Учаснику та моделі під час трансляції та особливо виконання 
конкурсної роботи забороняється виходити з трансляції, 
попередньо не попередивши модератора.

6. Учасник під час своєї участі у номінації має забезпечити 
безперервну трансляцію свого робочого процесу виконання 
конкурсної роботи.

7. Після сигналу «Стоп» всі учасники мають припинити робити 
beauty-процедуру для її  зарахування як конкурсної.
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ТЕХНІЧНІ ОРГАНІЗАЦІЙНІ МОМЕНТИ
8. Після завершення номінації спеціаліст має 10 хвилин щоб 

сфотографувати модель «Після» з порядковим номером у 
руках та надіслати фото в Telegram-чат.

9. За порушення учаснику присуджуються 1-3 штрафних балів 
або за рішенням суддів спеціаліст може бути 
дискваліфікованим.

10.Online-церемонія нагородження переможців відбудеться 
11-го серпня о 17:00 за київським часом. Присутність моделі 
не обов’язкова.

ВИМОГИ ДО ЗОВНІШНЬОГО 
ВИГЛЯДУ СПЕЦІАЛІСТА

1. Однотонний одяг чорного кольору. 
2. Відсутність яскравих аксесуарів. 
3. Зібране волосся.

ВИМОГИ ДО ЗОВНІШНЬОГО 
ВИГЛЯДУ МОДЕЛІ

1. Вік моделі — до 25 років.
 
2. Волосся гладко зачесане та зав'язане на потилиці, щоб не 

закривало обличчя. 

3. Відсутність перманентного макіяжу (татуажу). 

4. Одяг: біла однотонна футболка. 

5. Відсутність аксесуарів. 

6. Дозволений нюдовий макіяж: основа для обличчя, легкий 
контуринг, рум'яна, безбарвний блиск для губ, чорна туш 
(крім, номінації ламінування та фарбування вій «EYELASH 
LAMINATION PRO»).
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ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ФОТОГРАФІЙ
1. Учаснику потрібно зробити і надіслати одне фото моделі 

анфас «ДО» виконання процедури та одне фото моделі 
анфас «ПІСЛЯ» виконання процедури.

2. На фото модель тримає аркуш з порядковим номером у 
руках. 

3. Учасники номінації «EYELASH LAMINATION PRO» додатково 
надсилають макрофото ока «ДО» та «ПІСЛЯ» процедури. 

4. Фото мають бути зроблені при денному або гарному 
штучному освітленні.

5. Забороняється обробка фотографій в будь-яких програмах.

6. Фінальне фото моделі «ПІСЛЯ» має бути зроблене з того ж 
ракурсу, що й «ДО» виконання учасником відповідної 
процедури.


