
 

VEGYÉL RÉSZT A  

BARBER BATTLE BUDAPEST 2018. 
FODRÁSZVERSENYEN! 

 
 

A versenyről 
A Barber Battle Budapest arra vállalkozik, hogy csatába hívja 
Magyarország legjobb barber-fodrász és hajtetováló szakembereit.  
A tét nem kevesebb, mint 1.000.000 Ft és a dicsőség! Nekünk 
szervezőknek az a célunk, hogy tehetséged pénzre, inspirációra váltsuk. 
A versenyzés új célokat nyit és felmérheted tudásodat, őszintén, tiszta 
körülmények között egy szuper zsűri előtt.  
 
2018.október 6-án a döntő egyedülálló showt tartogat. 
 

A Barber Battle Budapest 2018. fodrászverseny legfontosabb dátumai 

Online regisztráció beküldése: 2018.augusztus 17. 

Nevezési díj befizetése: 2018. augusztus 17. 

Pályamunka beérkezésének határideje: 2018. augusztus 17. 17:00 

Eredményhirdetés a döntőbe jutásról: 2018. szeptember 3. 

A döntő dátuma: 2018.október 6. 

A döntő helyszíne: Budapest, további részletek hamarosan. 

 
 



 
 

Szeretnél a BARBER BATTLE BUDAPEST 2018. 
győztesévé válni és haza vinni félmilliót?  
Ehhez nem kell mást tenned, mint: 

1. Utald el a 20.000Ft (kategóriánként) nevezési díjat. 
2. Válassz kategóriát (Barber hajvágás, styling kategória, vagy 

Hajtetoválás, styling kategória), majd add át magad a művészi 
kreativitásnak és alkoss! 

3. Küldd el a jelentkezési lapod a pályamunkáddal. 
4. Minden nevezőnek, aki befizette a nevezési díjat, tiszteletjegyet 

biztosítunk a döntőre 
 
A döntőbe került indulókat 2018. szeptember 3-án értesítjük. 
 
Amennyiben a verseny döntőjébe kerültél: 

1. Gyere el a modelleddel és csapatoddal 2018. október 6-án a 
döntőre. 

2. Alkosd meg a pályamunkád élőben a zsűri előtt 
3. Légy Te a szerencsés, akit a független szakmai zsűri a legjobbnak 

ítél! 
 



 

 

Versenykategóriák:  

Barber Battle Budapest 2018. Barber hajvágás, styling 
kategória 
A cél egy olyan frizura létrehozása, amely jól viselhető és összhangban 
áll a 2018. év aktuális divattrendjeivel, illetve típusával illik a kiválasztott 
modellhez, egyedi, különleges, magával ragadó.  
Néhány jó tanács:  
• Ne feledd a „teljes megjelenést”, azaz a frizurának (vágás és styling) és 
a stílusnak összhangban kell lennie.  
• A zsűri elsősorban a megjelenés egészét értékeli (frizura, styling és 
stílus) 
• Mutass be munkád segítségével új, modern és eredeti vágást és 
hajformázást. 
 

Barber Battle Budapest 2018. Hajtetoválás, styling kategória 
A cél egy olyan frizura létrehozása, amely jól viselhető és tükrözi a 2018. 
év aktuális férfi divat- és hajvágási, motívumai trendjeit, illetve típusával 
illik a kiválasztott modellhez.  
Néhány jó tanács:  
• Mutasd meg, hogy kiigazodsz a férfi divat világában.  
• Ne feledd, hogy „teljes megjelenést” , azaz a frizurának (vágás és 
styling, hajtetoválás) és a stílusnak, a tetovált motívumoknak 
összhangban kell lennie.  
• A zsűri ebben a kategóriában is a teljes megjelenést értékeli (frizura, 
tetoválás motívumok kidolgozottsága, styling, stílus, esetleg smink).  
 



 

A BARBER BATTLE BUDAPEST 2018. 
győzteseinek és döntőseinek nyereményei  
A BARBER BATTLE BUDAPEST 2018. verseny két kategóriájának 
győzteseit a Barber Battlet Budapest 2018. ünnepélyes döntőjén 
hirdetjük ki, amely 2018. október 6-án Budapesten kerül megrendezésre. 
 
Az 1.000.000 Ft összdíjazású fodrászverseny fődíjai kategóriánként: 
1.kategória: nettó 500.000 Ft a barber hajvágás, styling kategória 
nyertesének 
2.kategória: nettó 500.000 Ft a hajtetoválás, styling kategória 
nyertesének 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Jelentkezési lap  
Vezetéknév: ……………………………………………………………  
 
Keresztnév: ……………………………………………………………  
 
A szalon neve: ……………………………………………………………  
 
A szalon címe: ……………………………………………………………  
 
Mobiltelefon: ……………………………………………………………  
 
E-mail: ……………………………………………………………  
 
Választott kategória (aláhúzással jelöld):  
Barber Battle Budapest 2018. Barber hajvágás, styling kategória 
 
Barber Battle Budapest 2018. Hajtetoválás, styling kategória 
 
 
 
…………………………………………………………………... 
Dátum, aláírás:  
 

 
Kérünk, adj meg minden adatot, hogy szükség esetén fel tudjuk venni 

veled a kapcsolatot.  
A jelentkezések lezárása: 2018. augusztus 17. 17:00 (a pályamunka 

beérkezésének dátuma).  
Jelentkezési lapod a fényképekkel együtt küldd be!  

 
 
 



 
Kérünk, pályázatodban írd meg az alábbiakat:  
1) Miért döntöttél úgy, hogy elindulsz a versenyen? Mi volt a legfőbb 
motivációd? 
……………………………………………………………………………………
……………..……………………………………………………………………
……………………………..……………………………………………………
……………………………………………..  
2) Miért döntöttél az általad választott kategória mellett? 
……………………………………………………………………………………
……………..……………………………………………………………………
……………………………..……………………………………………………
……………………………………………..  
3) Mi inspirált a frizura megalkotásában? 
……………………………………………………………………………………
……………..……………………………………………………………………
……………………………..……………………………………………………
……………………………………………..  
 
3+1) Milyen hajformázó termékeket használtál: 
……………………………………………………………………………………
……………..……………………………………………………………………
…………………………..………………………………………………………
……………………………………….. 


