
 
 
 
 
 
Všeobecné podmínky k soutěži  
Barber Battle Stream 
 
• Podmínka pro registraci a vstup do online brány Barber 

Battle TV Live je mít zaplacený registrační 
poplatek/poplatky. 

• Vstup do online web brány BarberBattle TV Live (soutěžícímu 
a modelovi) bude umožněn od 10:30hod na základě již 
zmiňovaného výše uvedeného kroku. 

• Vstupenku si soutěžící vytiskne nebo nachystá ve svém 
mobilním telefonu před vstupem do online web brány, tak aby 
se mohl prokázat číslem vstupenky, který je uvedený na 
vstupence v pravém horním rohu. 

• Soutěžící je povinen se prokázat občanským průkazem. 
• Soutěžící musí dodržet časový harmonogram nástupu před 

začátkem své soutěžní kategorie, a to z důvodu startovní 
zkoušce přenosu kvality zvuku a obrazu. 

• Soutěžní Model nemůže mít předpřipravený střih. Vlasy nesmí 
být stříhané a tvarované jakýmkoli způsobem před soutěží. 
V průběhu soutěže musí být ostříhaná minimálně ½ z délky 
vlasů. 

• Soutěžící musí předvést změnu účesu. Vlasy modela budou 
zhodnocené před střihem nebo v průběhu registrace a následné 
startovní zkoušce přenosu. Porušení tohoto pravidla může být 
důvodem, který rozhoduje o diskvalifikaci ze soutěže. 

• Pokud soutěžící zmešká začátek jeho soutěžní kategorie 
ztrácí místo v soutěži spolu s registračním poplatkem. 

• Všichni soutěžící mají určený čas a specifikace na střih 
podle své kategorie, které jsou uvedeny v podmínkách 
soutěžní kategorie. Porota bude hodnotit na bodovém systému 
1-10 bodů. 1(nejméně) 10 (nejvíce) bodů. Pokud bude ve 
stejné kategorii stejný počet bodů, porota společně rozhodne 
o hlavním vítězi. 

• Výsledky poroty bude veřejnosti zpřístupněné, ale pouze 
první tři místa. Zbylé výsledky budou zpřístupněny pouze 
soutěžícím a to následný den na webu www.barberbattle.cz v 
zaheslované stránce. Heslo vám bude zasláno na váš email 
uvedený v registraci. 

• Soutěžící souhlasí, že on i jeho model bude zveřejněný na 
sociálních sítích a webových stránkách a také souhlasí, že 
bude po celou dobu nahráván, a to jak jejich zvuková, tak 
obrazová stopa vysílaná z jeho kamerového zařízení.  

• Pořadatel Barber Battle s.r.o si vyhrazuje právo na zrušení 
či změnu podmínek soutěže a času zahájení soutěže  



 
Všeobecné podmínky k soutěži 
Barber Battle On-line 
 

• Pokud soutěžící nestihne odevzdat fotodokumentaci včas, 
ztrácí místo v soutěži spolu s registračním poplatkem. 

• Všichni soutěžící mají specifikace na střih podle své 
kategorie, které jsou uvedeny v podmínkách soutěžní 
kategorie. Porota bude hodnotit na bodovém systému 1-10 
bodů. 1(nejméně) 10 (nejvíce) bodů. Pokud bude ve stejné 
kategorii stejný počet bodů, porota společně rozhodne o 
hlavním vítězi. 

• Veřejnosti budou zpřístupněné pouze celkové výsledky 
finalistů postupujících k obhajobě účesové tvorby. 
Zbylé výsledky budou zpřístupněny pouze soutěžícím, a to 
na webu www.barberbattle.cz v zaheslované stránce. Heslo 
vám bude zasláno na váš email uvedený v registraci. 

• Soutěžící souhlasí, že on i jeho model bude zveřejněný na 
sociálních sítích a webových stránkách. 

• Pořadatel Barber Battle s.r.o si vyhrazuje právo na 
zrušení či změnu podmínek soutěže a času zahájení soutěže 

 


