
NOUS TALENTS DE LA
PERRUQUERIA I L'ESTÈTICA

INFORMACIÓ PER A PARTICIPANTS

II EDICIÓ CONCURS 



 

Les seves dades de contacte s'inclouran en els tractaments dels que és Responsable: Federació Catalana de Perruqueria i Bellesa  Finalitat: La gestió de la relació del participant en el 

concurs.; Legitimació: La base legal per al tractament de les seves dades és l'obtenció del seu consentiment per a la gestió de la seva participación al concurs.; Destinataris : No es cediran 

les dades a tercers. Encarregats de tractament fora de la UE, acollits a Privacy Shield.; Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s'explica a la informació 

addicional; Informació addicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a través del correu: info@fedcat.org 

 
 
 

 
INFORMACIÓ GENERAL DEL CONCURS DE NOUS TALENTS 
DE LA PERRUQUERIA I L’ESTÈTICA 2023, CONDICIONS DE  

PARTICIPACIÓ I REGLES GENERALS 
 
 

 
Consisteix en un concurs adreçat a joves que volen consolidar-se com a perruquers o esteticistes amb 
l’ajut de les associacions, escoles i la col·laboració de cases comercials del sector. 
 
Els competidors i els seus models són els responsables d’entendre i obeir les regles de la competició. En 
cas de no seguir-les pot produir la inhabilitació o penalització del participant a discreció del personal de 
la organització. 
 
Totes les fotografies i vídeos que es realitzin de l’esdeveniment i de les models i participants, passaran a 
formar part de la organització, tenint en compte tots els drets reservats en quant a la seva publicació i ús. 
 
PARTICIPANTS 
 
Podràs participar si tens una edat compresa entre els 18 a 30 anys i amb residència a Catalunya. Si vas 
participar l’any passat, pots tornar a participar. 
 
CATEGORIES 
 
Hi haurà 3 categories a escollir: 
 

● PERRUQUERIA: Tall i color noia 
● BARBERIA: Tall i color noi 
● ESTÈTICA: Ritual facial d’autor  

 
PROCÉS DEL CONCURS: 
 

● FASE 1: Inscripció al concurs 
● FASE 2: Entrega d’imatges i vídeos del treball del participant 
● FASE 3: Assistència al EXPOBEAUTY Barcelona el dia 27.03.23 on es presentaran tots els treballs 

a la passarel·la i es coneixeran els guanyadors. (Aquest dia el participant ha de venir 
acompanyat amb el seu model). 

 
QUÈ HAS DE FER: 
 
Si vols participar, has de seguir els següents passos: 
 

1. Realitza la inscripció mitjançant l’enllaç de la categoria escollida abans del 28.02.23 a les 24.00h: 
 

1) CATEGORIA PERRUQUERIA – Enllaç - https://bit.ly/3WjuhKz  

2) CATEGORIA BARBERIA – Enllaç - https://bit.ly/3FNafmp 

3) CATEGORIA ESTÈTICA – Enllaç - https://bit.ly/3YlsYNa  

https://bit.ly/3WjuhKz
https://bit.ly/3FNafmp
https://bit.ly/3YlsYNa
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2. En un marge de 48 hores (laborables) rebràs confirmació de la teva inscripció al correu electrònic 
que ens hagis comunicat. En aquest e-mail rebràs un enllaç per accedir a una carpeta de Drive a 
la que només tindràs accés tu i la organització, i on tindràs tots els documents necessaris per a 
la teva participació. 
 
En cas de no rebre confirmació de la teva inscripció al concurs, ens has d’enviar un correu a 
fedcatbellesa@gmail.com per revisar que s’hagi realitzat correctament la inscripció.  
 

3. Formalitza la teva inscripció. El preu per participar al concurs és de 20€ que s’hauran de fer 
efectius en el compte ES20 0081 0354 0700 0120 7623. Cal que guardis el justificant i el pengis 
al Drive que hem compartit amb tu, a la carpeta anomenada DOCUMENTACIÓ PARTICIPANT 
abans del 28.02.23 a les 24.00h.   
 
El preu de la inscripció inclou: Participació al concurs i entrada al Recinte de Expobeauty per 
assistir a la final. 
 

4. A dins de la teva carpeta de Drive, trobaràs una altra carpeta anomenada DOCUMENTACIÓ. Allà 
tindràs: 
 

1) Un document d’inscripció que hauràs d’omplir i signar en bolígraf blau, escanejar i 
tornar a penjar dins la carpeta: DOCUMENTACIÓ PARTICIPANT abans del 28.02.23 a les 
24.00h. 

2) També trobaràs un document de consentiment d’ús i cessió d’imatges per a tu i un altre 
per a la persona que et faci de model. Cal omplir i penjar a la carpeta: DOCUMENTACIÓ 
PARTICIPANT abans del 28.02.23 a les 24.00h. 

 
5. Per a que el jurat pugui valorar-te, hauràs de presentar: 

 
CATEGORIES PERRUQUERIA I BARBERIA: 3 fotos – Una de perfil del model, una de clatell i una 
frontal. També un vídeo resum de 60 segons en format horitzontal de tot el procés. 
 
CATEGORIA ESTÈTICA: Vídeo resum de 3 minuts en format horitzontal de tot el procés.  
 
Indiferentment de la teva categoria, hauràs de penjar tot a la carpeta anomenada IMATGES 
abans de la data 28.02.23 a les 24.00h. Cal que les fotografies siguin de qualitat i al vídeo es 
mostri bé la tècnica feta servir. 

 
6. Després del 28.02.23 a les 24.00h deixaràs de tenir accés a la teva carpeta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:fedcatbellesa@gmail.com
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CRITERIS D’AVALUACIÓ: 
 
Seràs avaluat per un jurat que tindrà en compte els següents criteris: 
 

CATEGORIES PERRUQUERIA I BARBERIA:  
- Tall 
- Color 
- Imatge fotogràfica 
- Tendència actual 

 
CATEGORIA ESTÈTICA: 
- Adequació cabina 
- Música 
- Explicació del ritual 
- Originalitat 

 
 
PREMIS: 
 
Hi hauran increïbles premis pels guanyadors de cada categoria, a més del reconeixement que obtindràs 
al participar en aquest concurs. 
 
 
La direcció es guarda el dret de poder modificar el lloc de la final per causes alienes a la nostra voluntat. 
 
 
 


