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AWARDS 2023



PŘEDSTAVTE 
SI NOVOU 
ÉRU ÚSPĚCHU
Zúčastněte se nezávislé kadeřnické 

soutěže, ve které porovnávají  své 

umění t isíce kadeřníků po celém světě. 

Staňte se součástí  CZECH & SLOVAK 

HAIRDRESSING AWARDS! 

Využijte tuto jedinečnou pří ležitost 

pro váš další rozvoj a profesní růst. 

Zhodnoťte své nadání,  roky píle 

a vzdělávání a posuňte se ve své kariéře 

zase o krok dál.. .  Ukažte,  že dokážete 

vytvořit  svůj vlastní styl ,  že máte nápady 

a chuť posouvat hranice. 

Dejte o sobě vědět odborné veřejnosti 

i  zákazníkům. Protože to můžete být 

právě vy,  kdo okusí chuť vítězství a stane 

na postu nejvyšším – Kadeřník roku 

2023.
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BUDOUCNOST JE
BAREVNÁ
ÚCHVATNÁ
ODVÁŽNÁ
OSTRÁ
PŘÍMÁ
SILNÁ
KUDRNATÁ
TMAVÁ
BLONĎATÁ
ČISTÁ
MOCNÁ
AUTENTICKÁ
KRÁSNÁ
DLOUHÁ
KRÁTKÁ
ZÁŘIVÁ
KREATIVNÍ

CZECH & SLOVAK HAIRDRESSING AWARDS 2023

Craft
The FuTure

3 4



LETOŠNÍ 
SOUTĚŽ

Soutěž Kadeřník roku oslavuje 
ty nejlepší z nejlepších, doposud 
neznámé kadeřníky posouvá 
na špičku v oboru. I vy můžete 
brzo stát na vrcholu – stačí 
si vybrat kategorii, ve které 
chcete soutěžit, a odeslat 
přihlášku se soutěžní kolekcí. 
Každá kategorie má speciální 
pravidla, proto věnujte pozornost 
veškerým informacím. 

Na vaše soutěžní kolekce 
složené ze 4 fotografií se těšíme 
do 31. července 2023! 

Následně budou všechny soutěžní sety 
očíslované tajnými kódy a na konci srpna 2023 
představeny odborné a novinářské porotě. 
Vítězové jednotlivých kategorií budou vyhlášeni 
na galavečeru 11. listopadu 2023! 

DÁ M S K ý KO M E R Č N Í  Ú Č E S P R A H A  

DÁ M S K ý KO M E R Č N Í  Ú Č E S M O R AVA 

O B J E V R O K U  

T ý M R O K U 

C E N A V E Ř E J N O S T I  Č R  

DÁ M S K ý KO M E R Č N Í  Ú Č E S Č E C H y  

DÁ M S K ý KO M E R Č N Í  Ú Č E S S LOV E N S KO 

PÁ N S K ý KO M E R Č N Í  Ú Č E S  

AVA N Tg A R DA  

KO LO R I S TA R O K U  

C E N A T I S K U S R  

C E N A T I S K U Č R  

C E N A V E Ř E J N O S T I  S R   

CZECH & SLOVAK HAIRDRESSING AWARDS 2023

I G O R  S E D L á K

L E O N A  M I C H A LO Vá  S Lu K O Vá

J i ř í  P r á g r L e n k a  g o r č í k o vá r o m a n a  T o P i n k o vá
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NECHTE SE 
INSPIROVAT

essential
looks

Essential Looks je sezonní vlasová kolekce od 
Schwarzkopf Professional, která se každým rokem 
představuje pro jaro/léto a podzim/zimu. Trendy přímo 
z přehlídkových mol přenesené do vlasové kolekce, 
která určuje budoucí trendy. 

Essential Looks je skvělou cestou, jak zůstat na špičce 
aktuálních trendů.

CZECH & SLOVAK HAIRDRESSING AWARDS 2023
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STAŇTE SE 
KADEŘNÍKEM 
ROKU 2023

ObjEV ROKu / NEWCOMER Of tHE YEAR 

Určeno pro nováčky v oboru – pro účastníky ve věku 
max. 21 let s praxí ne delší než 3 roky, resp. studenty 
učilišť SoU obor kadeřník. Soutěžící se musí účastnit 
soutěže Czech and Slovak Hairdressing awards poprvé. 
Soutěžící se nesmí účastnit v žádné další kategorii. 
Přípustné jsou dámské i pánské modely. 

koLoriSTa rokU / SCHwarzkoPf ProfeSSionaL 
COLOuRISt Of tHE YEAR 

Speciální kategorie, jejíž podmínkou je práce s barvami 
Schwarzkopf Professional. Povoleny jsou pánské 
i dámské modely, ale pouze 1 model na fotografii. nelze 
použít paruky ani příčesy. Účastník je povinen zaslat 
společně s kolekcí také fotografické snímky, na kterých 
jsou modely před barvením i s dokončeným vzhledem. 
Do soutěže lze zasílat pouze barevné fotografie. 

AVANtGARDA / AVANtGARDE 

Požadavkem této kategorie je nový, kreativní účes 
a  progresivní styling s důrazem na předvídání 
budoucích trendů. Přípustné jsou dámské i pánské 
modely. Lze použít paruky i příčesy. každý vyhotovený 
účes musí být podložen ještě fotografickým snímkem 
před a po dokončení účesu. 

DámSký komerční ÚčeS / women 

Požadavkem této kategorie jsou komerční, nositelné 
účesy, odrážející současné trendy. Pouze dámské 
modely. Příčesy lze použít doplňkově, ne výhradně 
(tedy alespoň 1 účes musí být vytvořen bez pomoci 
příčesů). v rámci této kategorie je volen kadeřník roku. 
Tato kategorie se dělí do 4 regionálních podkategorií 
dle sídla salonu: Praha, čechy, morava a Slovensko. 

PánSký komerční ÚčeS / men 

Požadavkem této kategorie jsou komerční, nositelné 
účesy, odrážející současné trendy. Pouze pánské 
modely. Příčesy nelze použít. Tato kategorie se nedělí 
do regionálních podkategorií. v rámci této kategorie je 
volen kadeřník roku. 

Cena TiSkU / PreSS awarD 

Speciální ocenění, o které se uchází automaticky každý 
účastník, který zaslal do soutěže kolekci. o držiteli 
tohoto ocenění rozhoduje speciální novinářská porota, 
složená ze zástupců odborného tisku, ženského tisku 
a internetových portálů se zaměřením na ženy. 

Cena veřeJnoSTi / ConSUmer awarD 

Speciální ocenění, o které se automaticky uchází 
každý účastník, který zašle soutěžní fotografie, 
kolekce. Laická, náhodně sestavená porota vybírá sety, 
které jsou umístěny veřejně pro hlasování konečných 
zákazníků. o vítězi rozhodnou hlasy čtenářů časopisů 
a internetových portálů. 

týM ROKu / tEAM AWARD 

Speciální ocenění, o které se automaticky uchází každý 
salon, za který soutěží nejméně 3 účastníci, kteří vyplní 
v přihlášce zařazení do hodnocení. maximální počet 
účastníků je 6 osob za 1 salon. 

kaDeřník rokU 2023 / HairDreSSer of THe 
YEAR 2023 

Hlavní cena soutěže. Uchází se o ni soutěžní sety 
kategorie Dámský komerční účes a Pánský komerční 
účes. 

Síň SLávy / HaLL of fame 

Jedná se o speciální čestné ocenění, které nesouvisí 
přímo s účastí v soutěži. Pravidla udělení této ceny 
určuje organizátor soutěže. členem Síně slávy se 
automaticky stává ten účastník soutěže, který 3× získá 
titul kadeřník roku. členství v Síni slávy automaticky 
vylučuje další účast v soutěži. 

kaŽDý SeT Se SkLáDá ze 4 foTografií DLe 
mezinároDníCH PraviDeL. 

POPIS 
KATEgORIÍ
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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 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. 7. 2023. 
Do soutěže budou zařazeny práce s řádně vyplněnou 
přihláškou dle pravidel, vytvořené a odeslané po 
1.  2.  2023 a doručené Schwarzkopf Professional do 
31. 7. 2023. vŠeCHny koLekCe, kTerÉ oBDrŽíme 
Po 31. 7. 2023 BUDoU aUTomaTiCky vyřazenÉ ze 
SoUTĚŽe!  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. + 420 739 325 850 nebo pište na 
kontaktní e-mail: andrea.vagnerova@henkel.com.

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 

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.

8. organizátoři soutěže vycházejí z toho, že každý 
účastník zašle fotografickou práci vytvořenou po 1. 
2. 2023 a že půjde o účes vytvořený vlastní rukou 
speciálně a exkluzivně pro událost Czech & Slovak 
Hairdressing awards 2023. 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 
na tiskové konferenci 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, 
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 2023. organizátoři soutěže musí 
obdržet fotografický materiál nejpozději do 31. 7. 2023.

9. Jména účastníků soutěže nominovaných pro 
závěrečný galavečer budou vyhlášena na tiskové 
konferenci Cz & Sk HDa 2023 v září 2023 a budou 
zveřejněna v tisku a na internetu během října roku 2023.

10. vítězové jednotlivých kategorií i absolutní vítěz 
Czech & Slovak Hairdressing awards 2023 budou 
vyhlášeni na slavnostním galavečeru v listopadu 2023, 
jehož přesný termín i místo konání budou upřesněny 
a komunikovány v médiích.

11. o výsledku hodnocení není možné korespondovat.

12. každý zúčastněný kadeřník je povinen zaslat 
do jedné kategorie čTyři fotografie daného účesu. 
zároveň je povinen zaslat společně s fotografiemi flash 
disk USB, 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.

13–1. zaslaný tištěný materiál musí splňovat tato 
kritéria:

A) Rozměr fotografie musí být v jednotném formátu 

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 na webových stránkách organizátora soutěže 
www.schwarzkopf-professional.cz.

4. Přihlášku zasílejte na adresu: Henkel čr, spol. s r. o., 
Schwarzkopf Professional, Boudníkova 2514/5, 180 
00 Praha 8, heslo: „HDA 2023”. organizátor  soutěže,  
Henkel čr, spol. s r. o., Schwarzkopf Professional, 
Boudníkova 2514/5, 180 00 Praha 8, potvrdí písemně 
přihlášení jednoho nebo více kadeřníků do jedné 
nebo více kategorií vlastníkovi salonu. Bez správně 
uvedených registračních údajů nezaručuje organizátor 
převzetí soutěžní kolekce.

5. Při anulování zápisu nedochází k žádné náhradě 
administrativních poplatků. 

6. 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

Jako SPeCiáLní oCenĚní BUDoU vyHLáŠeny Ceny:

V. Kolorista roku / Schwarzkopf Professional 
Colourist of the Year
VI. Tým roku / Team Award
VII. Cena tisku / Press Award
VIII. Cena veřejnosti / Consumer Award
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.

7. každá kategorie má pět nominovaných a jednoho 
vítěze. Celkem bude v rámci HDa 2023 vyhlášeno 
čtrnáct vítězů a předáno čtrnáct cen. vítězové budou 

na výšku / rozměry a4 21×29,7 cm, v žádném případě 
ne větší nebo menší. všechny formáty mUSí BýT na 
výŠkU. v případě, že soutěžící dodá fotografie v jiném 
rozměru, bude diskvalifikován ze soutěže.

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 složený 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.

DŮLEŽITÉ:

kaŽDý SeT mUSí oBSaHovaT 4 foTografie.

zároveň je nutné k fotosetu dodat flash disk 
USB, na kterém jsou 4 fotografie v elektronické 
podobě. formát fotografií v elektronické podobě: 
JPg, velikost 7–15 mB, rozlišení 300 dpi.

13–2. 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.

14. Spolu se soutěžními fotografiemi zašle účastník 
svou vlastní fotografii, která bude v případě nominace 
použita pro prezentaci na galavečeru, v médiích apod. 

PRAVIDLA

CZECH & SLOVAK HAIRDRESSING AWARDS 2023
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Doporučujeme fotografii v elektronické podobě – 
může být na stejném flash disku USB jako fotosety.

15. Zaslaný materiál se po udělení cen autorovi 
nevrací.

16. Zasláním materiálu dává účastník soutěže 
zároveň souhlas k publikaci v tisku a dalšímu použití 
fotomateriálu a osobních údajů pro účely soutěže, 
organizátora a partnerů.

17. Do září 2023 budou všem nominovaným rozeslány 
blahopřejné dopisy s oznámením jejich nominace 
a  v  podzimních číslech odborných časopisů a na 
internetu bude zveřejněn jejich seznam.

18. O výsledcích soutěže rozhodne nezávislá 
mezinárodní odborná a novinářská porota, která 
zasedne v srpnu 2023. 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).

19. 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.

20. Jakmile organizátoři soutěže zveřejní nominace, 
smí účastníci své fotografie používat pro vlastní 
publikační účely.

21. 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).

22. Účastník soutěže tímto souhlasí se zveřejněním 
svých fotografií, svého jména a příjmení a dalších 
informací (jako např. životopis, autor fotografie, 
make-up a styling soutěžní kolekce) v souvislosti 
s  vyhlášením výsledků soutěže či v souvislosti 
s informováním o soutěži.

23. Žádná z výher nemůže být – ani částečně – 
vyplacena v hotovosti.

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 fotografií 
vytvořenou před a po dokončení účesu.

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 fotografie účesu nebo  fotografie 
vytvořené z negativů (včetně 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 

24. Výhru nelze nijak vymáhat.

25. Doručením přihlášky účastník soutěže souhlasí 
s pravidly a podmínkami této soutěže.

26. Organizátor soutěže nenese odpovědnost za 
pozdní dodání, poškození zásilky nebo nedodání výhry 
způsobené osobou pověřenou doručením výhry.

27. 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.

28. 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., Schwarzkopf Professional, 
Boudníkova 2514/5, 108 00 Praha 8, ičo:15889858, 
který zastupuje Henkel čr, spol. s r. o., Schwarzkopf 
Professional. 

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. Paruky jsou zakázané. Účastníci se 
do této kategorie hlásí v podskupině a, B, C a D, 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.

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 2023 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. 2. do 31. 7. 2023. 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 2023”)!

vii. TiTUL Cena TiSkU / PreSS awarD

a) česká republika B) Slovensko 

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

a) česká republika B) Slovensko

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 2023/ HairDreSSer of 
tHE YEAR 2023

o tuto cenu se může ucházet každý účastník kategorie 
i. a ii.

CZECH & SLOVAK HAIRDRESSING AWARDS 2023
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