شرایط پوشش خانمها

شلوار :ساده بپوشید .جین ،تنگ و جذب و ساپورت پذیرفته نمیشود (جین گشاد و تیره ایرادی ندارد)
مانتو :دو عدد مانتو بلند (  02سانت زیر زانو )با رنگ شاد همراه داشته باشید.
مانتو :با رنگهای سفید مشکی و خیلی تیره قابل قبول
مانتو :کوتاه و تنگ و جین پذیرفته

نمیباشد.

نمیشود.

مانتو :با طرح های چهارخانه ریز و راه راه باریک پذیرفته

نمیشود.

لباس( :اعم از شلوار  ،مانتو  ،شال  ،روسری  ،هد بند  ،چادر و کفش) زرق و برق دار  ،نگین دار  ،ساتن و مارک دار
جوراب :مشکی ساق بلند ضخیم بپوشید طوری که پا به هیچ وجه مشخص

موارد الزامی:
 دو عدد ساق دست رنگی همراه داشته باشید
 هد بند همراه داشته باشید
 چند عدد شال رنگی همراه داشته باشید
 دو عدد مقنعه رنگی همراه داشته باشید
 هیچگونه آرایش و الک ناخن و رژلب نداشته باشید
 کفش پاشنه بلند پوشیده نشود

نباشد.

نباشد.

شرایط پوشش آقایان

شلوار :پارچهای یا کتان ساده بپوشید ،شلوار لی تیره وراسته ایرادی ندارد ،ولی جین تنگ و جذب نپوشید.
پیراهن :پیراهن سفید و مشکی یا خیلی تیره نپوشید.
پیراهن :جین ،جذب ،بدن نما و مارک دار نپوشید.
پیراهن و بلوز راه راه و چهارخانه پذیرفته نمیشود.
پیراهن چهارخونه درشت و پیراهن راهراه با فاصله ایرادی ندارد.
کفش :تمیز ،واکس زده باشد و براق و نوک تیز نباشد.
جوراب :مشکی ضخیم حتما بپوشید.

موارد الزامی:
 ژیله و کاله و شال نپوشید  ،کت تک ایرادی ندارد به شرطی که جین نباشد
 مدل ریش و مو کامال ساده باشد
 افراد با ریش زیر لب و سبیل های خاص و مدل موهای فشن پذیرفته نمیشود
 هیچگونه ساعت  ،انگشتر و زیورآالت به همراه نداشته باشید
 کمربند مارک دار به هیچ عنوان پوشیده نشود

عکسبرداری مطلقا ممنوع.
حضور افراد زیر پانزده سال ممنوع میباشد.
داشتن کارت شناسایی معتبر الزامی میباشد.
ورود و خروج در زمان ضبط ممنوع میباشد.
تمامی گوشیهای همراه قبل از ورود در کمدهای لباس قرار داده شود.
در صورت مشاهده عکسبرداری و فیلمبرداری از محیط استودیو گوشی فرد متخلف ضبط و
تمامی فایلهای موجود حذف میگردد.
حضور در برنامه به معنی قبول و پذیرفتن شرایط فوق میباشد.

با تشکر از همکاری تمامی عزیزان

