
Pravidla 
 
CZECH AND SLOVAK HAIRDRESSING AWARDS 2015 

 
DŮLEŽITÉ: 
KAŽDÝ SET MUSÍ OBSAHOVAT 4 FOTOGRAFIE. Zároveň je nutné k fotosetu dodat CD, na kterém 
jsou 4 fotografie v elektronické podobě. Formát fotografiÍ v elektronické podobě: JPG, velikost 7 - 
15 MB, rozlišení 300 dpi. 
 
 
HODNOCENÍ SOUTĚŽE: 
Hodnocení této soutěže je naprosto anonymní. Vaše fotografie budou hned, jak je obdržíme, označeny 
alfanumerickým kódem, který dešifrujeme až po ukončení práce poroty.  
 
POROTA: 
Porota bude složena ze známých a renomovaných zástupců kadeřnické a módní branže z České 
republiky, Slovenska a jiných zahraničních zemí, z vítězů zahraničních Hairdressing Awards a dále ze 
zástupců odborného a ženského tisku a internetových portálů. Odborná porota během jednoho dne vybírá 
nominované do jednotlivých kategorií, novinářská porota vybírá nominované do kategorie Cena tisku. 
Kategorie cena veřejnosti je hodnocena laickou porotou, čtenáři časopisů a návštěvníky internetových 
portálů. Porota není až do nominačních dnů zveřejněna. 
Odborná porota hodnotí všechny fotografie POUZE podle alfanumerických kódů bez uvedení jména 
autora. 
 
PŘIHLÁŠKA 
Co můžete udělat pro to, abyste se mohli ucházet o titul Kadeřníka roku? Stačí vyplnit přihlášku, 
prostudovat pravidla soutěže a dát se do práce. 
 
Na Vaše přihlášky se soutěžními kolekcemi budeme čekat do 31.12. 2015. Do soutěže budou 
zařazeny práce s řádně vyplněnou přihláškou dle pravidel vytvořené a odeslané po 1.7. 2015 a 
doručené Schwarzkopf Professional do 31.12. 2015. 
 
Nyní Vám doporučujeme, abyste si pečlivě prostudovali podrobné soutěžní podmínky. Svým podpisem na 
přihlášce stvrdíte svůj souhlas s nimi. Čtěte pečlivě, předejdete tak chybám a zklamání.  
Máte-li nějaké další otázky, volejte Schwarzkopf Professional na tel. + 420 220 101 313 / + 420 739 325 
850 nebo + 421 502 46 428. 
 

 
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY A PRAVIDLA SOUTĚŽE 

 
1. Účast na Czech & Slovak Hairdressing Awards je otevřená všem kadeřníkům v České a Slovenské 
republice. (Prokázání způsobilosti vykonávat kadeřnické povolání není třeba dokládat, organizátor si je 
však na účastníkovi může v případě potřeby pro kontrolu vyžádat – výuční list, živnostenský list, apod.) – 
výjimku z pravidla 1 představují kategorie Objev roku a Schwarzkopf Professional Colourist of the Year, 
které mají svá specifická vymezení – viz níže. 
 
2. Zápis k účasti se provádí prostřednictvím salonu, kde pracujete. Pokud jste zaměstnancem, pak se 
musíte přihlásit prostřednictvím vlastníka salonu. Vlastníte-li více kadeřnických salonů, můžete se přihlásit 
pouze prostřednictvím jednoho z nich. Do kategorie Objev roku se lze přihlásit rovněž prostřednictvím 
příslušného SOU.  
 
3. Zápis se uskutečňuje na základě přihlášky distribuované organizátorem soutěže, na základě přihlášky 
otištěné v některém z odborných časopisů nebo prostřednictvím internetových stránek www.hdainfo.eu. 
 



4. Přihlášku zasílejte na adresu: Schwarzkopf Professional, U Průhonu 10, 170 04 Praha 7, heslo: „Soutěž 
CZ/SK HDA 2015“. Organizátor soutěže, Schwarzkopf Professional, potvrdí dopisem přihlášení jednoho 
nebo více kadeřníků do jedné nebo více kategorií vlastníkovi salonu. 
 
5. Zápisné činí 400,- Kč/ 15 EUR na jednoho účastníka. Zápisné přitom nesouvisí s počtem kategorií, ve 
kterých účastník soutěží. Zápisné můžete zaplatit přiloženou složenkou. Složenku si lze objednat také na 
telefonním čísle +420 220 101 313 / + 420 739 325 850 nebo + 421 502 46 428. Kontrolní ústřižek 
složenky (nebo jeho kopii) přiložte k přihlášce. Bez přiloženého dokladu o zaplacení zůstává přihláška 
neplatná. 
 
6. Při anulování zápisu nedochází k žádné náhradě administrativních poplatků a povinnost zaplacení 
zůstává. 
 
7. Soutěž Czech & Slovak Hairdressing Awards má celkem čtyři základní kategorie: 
 
I. Dámský komerční účes / Women 
A) Praha B) Čechy C) Morava D) Slovensko 
 
II. Pánský komerční účes / Men 
 
III. Avantgardní účes / Avantgarde 
 
IV. Objev roku / Newcomer of the Year 

 
Doplňující pravidla pro jednotlivé kategorie viz dále. 
 
Jako speciální ocenění budou vyhlášeny ceny: 
 
V. Kolorista roku / Schwarzkopf Professional Colourist of the Year 
 
Podmínkou účasti v této speciální kategorii je práce s barvami Schwarzkopf Professional. Účastník ji 
doloží tak, že: 
A) zašle kopii partnerské smlouvy se Schwarzkopf Professional 
B) zašle doklad o zakoupení barev Schwarzkopf Professional vystavený příslušným obchodním 
zástupcem Schwarzkopf Professional nebo kadeřnickým velkoobchodem prodávajícím výrobky 
Schwarzkopf Professional 
C) vyplní údaje do speciální přílohy Přihlášky do kategorie Kolorista roku. 
 
V této kategorii lze použít dámské i pánské modely, ale vždy jen jeden model na jednu fotografii. Soutěžní 
fotografie musí být barevné. Nelze použít ani paruky, ani příčesy. Účastník je povinen poslat 
organizátorovi soutěže barevné polaroidové snímky nebo fotografie vytvořené z negativů, které zachycují 
účes před a po vyhotovení účesu soutěžního. 
 
VI. Tým roku / Team Award 
Váš salon se automaticky uchází o tuto cenu, pokud jste se zapsali do Hairdressing Awards ve třech nebo 
více účastnících za jeden salon, přičemž jeden tým nesmí mít více než šest členů (1 člen týmu = 1 
soutěžní set nafocené práce). Za salon se přitom může přihlásit libovolný počet účastníků s libovolným 
počtem setů, pouze šest účastníků a šest setů může však být přihlášeno do soutěže o Team Award. 
Pokud soutěží Váš salon s více než šesti soutěžními sety, vyznačte, které z nich chcete zařadit do 
soutěže o Team Award! 
 
VII. Cena tisku / Press Award 
A) Česká republika B) Slovensko 
O tuto speciální cenu tisku se automaticky ucházejí všechny zaslané fotografie podle geografické 
příslušnosti. 
 



VIII. Cena veřejnosti / Consumer Award 
A) Česká republika B) Slovensko 
Tato kategorie je výjimečná tím, že jako u jediné o ní nerozhoduje ani odborná, ani novinářská porota, ale 
výhradně laické publikum, čtenáři časopisů a návštěvníci internetových portálů. Zařazeny jsou 
automaticky všechny soutěžní sety podle geografické příslušnosti. Laická porota vybírá kolekce, které 
jsou umístěny v časopisech a na internetových stránkách a o nichž posléze hlasují čtenáři a internetoví 
návštěvníci. 
 
IX. Nejvyšším oceněním je titul pro absolutního vítěze Czech & Slovak Hairdressing Awards – 
Kadeřník roku / Hairdresser of the Year. O tuto cenu se ucházejí všichni účastníci kategorie I. a II. 
 
X. Síň slávy – členem Síně slávy se automaticky stává kadeřník/(-ice), který(-á) v rámci tří ročníků 
soutěže získal(a) titul Kadeřník roku. Členství v Síni slávy automaticky vylučuje další účast v soutěži 
Czech & Slovak Hairdressing Awards. Vstup do Síně slávy je výjimečnou a prestižní událostí a každoroční 
obsazení Síně slávy není podmínkou. 
 
8. Každá kategorie má deset nominovaných a jednoho vítěze. Celkem bude v rámci HDA 2015 vyhlášeno 
čtrnáct vítězů a předáno čtrnáct cen. Vítězové budou jmenovitě vyhlášeni až v den slavnostního 
galavečera. Vítězové získávají hodnotné věcné ceny od partnerů a sponzorů soutěže. Počet cen na 
jednoho účastníka nelze násobit, a to ani v případě, že se stane vítězem více kategorií. 
 
9. Organizátoři soutěže vycházejí z toho, že každý účastník zašle fotografickou práci vytvořenou po 1.7. 
2015, a že půjde o účes vytvořený vlastní rukou speciálně a exkluzivně pro událost Czech & Slovak 
Hairdressing Awards. Pokud by tato podmínka nebyla dodržena, organizátoři jsou oprávněni účastníka 
diskvalifikovat, stáhnout jeho nominaci nebo dokonce odejmout obdrženou cenu. Zakázána je rovněž 
publikace soutěžních kolekcí před vyhlášením nominací a dále účast v jiné soutěži s tou samou 
nebo pouze mírně obměněnou soutěžní kolekcí. Naopak není vyloučena účast v jakékoliv jiné soutěži, 
účastní-li se soutěžící s naprosto odlišnou kolekcí. Pod pojmem „naprosto odlišná kolekce“ rozumí 
organizátor soutěže kolekci nafocenou při jiném fotoshootingu, ideálně s jinou modelkou, vždy však s 
jiným účesem a jiným stylingem. Při jakémkoliv pozdějším zveřejňování soutěžních fotografií v tisku bude 
v autorských údajích vždy uvedeno, že kolekce vznikla pro Czech & Slovak Hairdressing Awards. 
Organizátoři soutěže musí obdržet fotografický materiál nejpozději do 31.12. 2015. 
 
10. Jména účastníků soutěže nominovaných pro závěrečný galavečer budou vyhlášena na tiskové 
konferenci HDA 2015 v únoru 2016 a budou zveřejněna v tisku a na internetu během března roku 2016. 
 
11. Vítězové jednotlivých kategorií i absolutní vítěz Czech & Slovak Hairdressing Awards budou vyhlášeni 
na slavnostním galavečeru v dubnu 2016, jehož přesný termín i místo konání budou upřesněny a 
komunikovány v médiích. 
 
12. O výsledku hodnocení není možné korespondovat. 
 
13. Každý zúčastněný kadeřník je povinen zaslat do jedné kategorie ČTYŘI fotografie daného 
účesu. Zároveň je povinen zaslat společně s fotografiemi CD, na kterém jsou 4 fotografie 
v elektronické podobě. Formát fotografií v elektronické podobě: JPG, velikost 7 až 15 MB, rozlišení 
300 dpi. Fotografie v jiném formátu než .jpg a ve větších/menších velikostech než je požadováno, 
nemohou být z technických důvodů akceptovány. 
 
14-1. Zaslaný tištěný materiál musí splňovat tato kritéria: 
A) formát fotografie musí být v jednotném formátu na výšku / rozměry A4 21×29,7 cm, v žádném případě 
ne větší nebo menší. Všechny formáty MUSÍ BÝT NA VÝŠKU. 
B) jsou povoleny barevné či černobílé fotografie (s výjimkou kategorie Kolorista roku / Schwarzkopf 
Professional Colourist of the Year, viz níže), nebo i kombinace barva / černobílá, provedení mat nebo lesk. 
C) je možné použít snímky upravené počítačem, ale účastník je pak povinen dodat snímky pořízené 
polaroidem před počítačovým zpracováním, aby bylo jednoznačně prokázáno, že vyhotovený účes je 



skutečný. Organizátoři si vyhrazují právo dotazování v této záležitosti. V některých kategoriích je přiložení 
polaroidových snímků povinné! Viz níže.  
D) je možné použít maximálně dva modely na jednu fotografii, s výjimkou kategorie Kolorista roku, kde je 
možné použít pouze jeden model na jednu fotografii. Je volbou každého soutěžícího, zda na všechny 4 
fotografie využije pouze jednu modelku, či zvolí na každou fotografii jinou modelku. 
E) soutěžící zašle soutěžní set složen ze ČTYŘ fotografií.  
F) na fotografiích nesmí být žádným způsobem vyznačeno jméno kadeřníka, salonu nebo fotografa, 
ani např. na nálepce na druhé straně fotografie. Organizátoři zajistí kódování fotografií, které zaručí 
naprostou anonymitu při hodnocení. 
 
14-2. Zaslaný elektronický materiál musí splňovat tato kritéria: 
A) Jedná se o totožné fotografie, které jsou dodány v soutěžním setu v tištěné podobě. 
B) Formát elektronických fotografií - .JPG, rozlišení 300 dpi, velikost 7 – 15 MB. 
 
15. Spolu se soutěžními fotografiemi a polaroidovými snímky zašle účastník svou vlastní fotografii, 
která bude v případě nominace použita pro prezentaci na galavečeru, v médiích, apod. Doporučujeme 
fotografii v elektronické podobě – může být na stejném CD jako fotosety. 
 
16. Zaslaný materiál se po udělení cen autorovi nevrací. 
 
17. Zasláním materiálu dává účastník soutěže zároveň souhlas k publikaci v tisku a dalšímu použití 
fotomateriálu a osobních údajů pro účely soutěže, organizátora a partnerů. 
 
18. Do konce ledna budou všem nominovaným rozeslány blahopřejné dopisy s oznámením jejich 
nominace a v jarních číslech odborných časopisů a na internetu bude zveřejněn jejich seznam. 
 
19. O výsledcích soutěže rozhodne naprosto nezávislá odborná a novinářská mezinárodní porota, která 
zasedne na přelomu roku 2015 a 2016. Novinářskou porotu tvoří vybraní zástupci médií, odbornou 
porotu pak zástupci mezinárodní i české kadeřnické scény, vizážistů, stylistů, fotografů a dalších 
odborníků z kadeřnické a módní branže. Jména všech porotců budou zveřejněna společně se 
zveřejněním nominací. Porotci neznají autory hodnocených setů (sety jsou evidovány pod anonymními 
kódy). 
 
20. Porota hodnotí účes a celkový dojem (výběr modela / modelky, styling, make-up, fotografii). O složení 
poroty rozhoduje organizátor soutěže. Nikdo z členů poroty není v příbuzenském nebo zaměstnaneckém 
poměru k organizátorovi soutěže, ani nemá přístup k jakýmkoliv datům a údajům o účastnících. 
 
21. Jakmile organizátoři soutěže zveřejní nominace, smí účastníci své fotografie používat pro vlastní 
publikační účely. 
 
22. Účastník soutěže tímto souhlasí se zpracováním uvedených osobních údajů organizátorem soutěže 
pro účely této soutěže a za účelem nabízení dalších produktů a služeb organizátora a partnerů až do 
výslovného odvolání souhlasu účastníkem soutěže. Účastník soutěže zároveň souhlasí, aby organizátor 
pověřil zpracováním údajů správce (jeho identifikace). 
 
23. Účastník soutěže tímto souhlasí se zveřejněním svých fotografií, svého jména a příjmení a dalších 
informací (jako např. životopis, autor fotografie, make-upu a stylingu soutěžní kolekce) v souvislosti s 
vyhlášením výsledků soutěže či v souvislosti s informováním o soutěži. 
 
24. Žádná z výher nemůže být – ani částečně – vyplacena v hotovosti. 
 
25. Výhru nelze nijak vymáhat. 
 
26. Doručením přihlášky účastník soutěže souhlasí s pravidly a podmínkami této soutěže. 
 



27. Organizátor soutěže nenese odpovědnost za pozdní dodání, poškození zásilky nebo nedodání výhry 
způsobené osobou pověřenou doručením výhry. 
 
28. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo ze závažných důvodů změnit pravidla této soutěže či soutěž 
zrušit, má-li k tomu závažné důvody. Organizátor soutěže se zavazuje o změnách či zrušení soutěže 
přiměřeně informovat všechny účastníky soutěže. 
 
29. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo rozhodnout v jakýchkoliv otázkách spojených s touto soutěží, 
ve sporech nebo v pochybnostech či nejasnostech ohledně pravidel soutěže. Organizátorem soutěže je: 
Henkel ČR, spol. s. r. o., divize Schwarzkopf Professional, U Průhonu 10, Praha 7, 174 00, IČO: 
15889858, který zastupuje Henkel ČR, spol. s r. o., divize Schwarzkopf Professional a Schwarzkopf 
Professional Henkel Slovensko s.r.o.  
 
PRAVIDLA DOPLŇUJÍCÍ PŘESNÉ PODMÍNKY ÚČASTI V JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍCH  
I. Dámský komerční účes / Women 
Každý účastník se může zapsat do této kategorie pouze jednou. Zapsání více účastníků z jednoho salonu 
je samozřejmě možné. Požadavkem této kategorie je hezký, komerční dámský účes. Pod slovem 
„komerční“ rozumíme účes běžně nositelný, dobře vyhovující současným módním trendům i typu modelky. 
Příčesy v této kategorii jsou povolené pouze zčásti, alespoň jeden účes musí být vytvořen zcela bez 
pomoci příčesů. Účastníci se do této kategorie hlásí v podskupině A, B a C, a to dle regionu, v němž je 
registrován salon, za který se do soutěže hlásí. 

A) region Praha   B) region Čechy   C) region Morava   D) region Slovensko 
 

II. Pánský komerční účes / Men 
Každý účastník se může zapsat do této kategorie pouze jednou. Zapsání více účastníků z jednoho salonu 
je samozřejmě možné. Požadavkem této kategorie je hezký, komerční pánský účes. Pod slovem 
„komerční“ rozumíme účes běžně nositelný, dobře vyhovující současným módním trendům i typu modela. 
Tato kategorie se dále nedělí na regionální podskupiny. V této kategorii je zakázáno použití příčesů a 
paruk. 
 
III. Avantgardní účes / Avantgarde 
Každý kadeřník se může do této kategorie zapsat pouze jednou. Zapsání více účastníků z jednoho salonu 
je samozřejmě možné. Požadavkem této kategorie je nový, kreativní účes a progresivní styling s důrazem 
na předvídání budoucích trendů. Přípustné jsou pánské i dámské modely. Lze použít paruky i příčesy, ale 
každý vyhotovený účes musí být podložen snímkem z polaroidu nebo fotografií vytvořenou z negativu, 
která zachycuje dokončený účes. 
 
IV. Objev roku / Newcomer of the Year 
Každý kadeřník se může do této kategorie zapsat pouze jednou. Zapsání více účastníků z jednoho salonu 
je samozřejmě možné. Podmínkou účasti v této kategorii je věk maximálně 21 let, délka praxe 3 roky. 
Účastník této kategorie nikdy nesoutěžil v Czech & Slovak Hairdressing Awards. Této kategorie se mohou 
účastnit rovněž studenti SOU, kteří se na povolání kadeřníka připravují. Účast v této kategorii automaticky 
vylučuje účast v kterékoliv jiné kategorii!!! Soutěžit lze s účesy běžně nositelnými, dámskými i pánskými i s 
účesy extravagantními. Výsledná kolekce by měla demonstrovat všestrannou kadeřnickou zručnost. 
 
V. Titul Kolorista roku / Schwarzkopf Professional Colourist of the Year 
Každý kadeřník se může do této kategorie zapsat pouze jednou. Zapsání více účastníků z jednoho salonu 
je samozřejmě možné. Podmínkou účasti v této speciální kategorii je práce s barvami Schwarzkopf 
Professional. Účastník ji doloží tak, že: 
A) zašle kopii partnerské smlouvy se Schwarzkopf Professional 
B) zašle doklad o zakoupení barev Schwarzkopf Professional vystavený příslušným obchodním 
zástupcem Schwarzkopf Professional 
C) vyplní údaje do speciální přílohy přihlášky do kategorie Kolorista roku. 
V této kategorii lze použít dámské i pánské modely, ale vždy jen jeden model na jednu fotografii. 
Soutěžní fotografie musí být barevné. Nelze použít ani paruky, ani příčesy. Účastník je povinen poslat 
organizátorovi soutěže barevné polaroidové snímky účesu nebo fotografie vytvořené 



z negativů, zachycující účes před a po vyhotovení soutěžního účesu. Pro účast v této kategorii je nutné 
vyplnit speciální přílohu soutěžní přihlášky. V té účastník specifikuje seznam a odůvodnění použitých 
produktů a odstínů a popis použité techniky. Do této kategorie lze zaslat pouze barevné fotografie, 
černobílé fotografie nejsou povoleny. Porušení pravidel může vést k diskvalifikaci účastníka. Tato 
kategorie nemá regionální podskupiny. 
 
VI. Titul Tým roku / Team Award 
Váš salon se automaticky uchází o tuto cenu, pokud jste se za svůj salon zapsali do Czech&Slovak 
Hairdressing Awards ve třech nebo více, maximálně však v šesti účastnících. Každý člen týmu musí být 
kvalifikovaný kadeřník (způsobilost vykonávat kadeřnické povolání) a musí pracovat jako zaměstnanec či 
na živnost v salonu, za který se v týmu hlásí, v době trvání soutěže od 1.7. do 31.12. 2015. Za salon se 
může přihlásit libovolný počet soutěžících, je však nutno označit šest kolekcí usilujících o cenu Team 
Award („Chci být zařazen do hodnocení o titul Tým roku 2011“)! 
 
VII. Titul Cena tisku / Press Award 
Bude udělena té kolekci, kterou ze všech zaslaných platných soutěžních prací vybere speciální 
novinářská porota složená ze zástupců tiskových a internetových médií. 
 
VIII. Titul Cena veřejnosti / Consumer Award 
O tento titul se může ucházet kterákoliv soutěžní kolekce. Vítěze určí svým hlasováním laická porota a 
čtenáři časopisů a internetoví návštěvníci.  
 
IX. Titul Kadeřník roku 2015 / Hairdresser of the Year 2015 
O tuto cenu se může ucházet každý účastník kategorie I. a II., který vyznačí účast v soutěži o Kadeřníka 
roku na Přihlášce („Chci být zařazen do hodnocení o titul Kadeřník roku 2011“)! Pro účast v soutěži o titul 
Kadeřník roku se nevytváří speciální kolekce, soutěží se s kolekcí kategorie I. a II. 
 
 


