Wedstrijd en opdracht
Wedstrijd 1.
Opdracht:
Hand 1:
- French manicure met eigen gekozen producten en kleuren
- Er mag uitsluitend gewerkt worden met sjablonen, niet met tips
- De nagels zijn square shaped
- Het nagelbed is verlengd en de french is 1/3 van het nagelbed
- De nagels zijn strak, recht gevijld en gepinched (er is een duidelijke C-curve aanwezig)
- De nagels mogen afgelakt worden met een topcoat naar keuze
Hand 2:
- De nagels worden gemodelleerd in een square vorm
- De nagels worden afgelakt met gelpolish in de kleur rood die The Nail Games ter beschikking stelt
- De nagels zijn strak, recht gevijld en gepinched (er is een duidelijke C-curve aanwezig)
- De nagels mogen afgelakt worden met een topcoat naar keuze
Wedstrijd 2.
Opdracht:
-

Tijdens deze wedstrijd werk je op 1 hand
Reverse nagelbedverlenging met een special inlay french
Kleur- en productgebruik naar keuze
De nagels zijn almond shaped, van gelijke lengtes en strak gevijld
De nagels mogen afgelakt worden met een topcoat naar keuze

Wedstrijd 3.
Opdracht:
-

Tijdens deze wedstrijd werk je op 2 handen
De nagelriemen worden behandeld (e-manicure/master manicure)
De nagels worden afgewerkt met een gelpolish en/of rubberbase naar keuze
De nagels mogen niet verlengd worden
De nagels moeten dezelfde vorm en lengte hebben
De nagels zijn square shaped
De nagels mogen worden afgelakt met een topcoat naar keuze
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2.

Algemeen

2.1

De wedstrijd is open voor nagelstylisten van alle niveaus en nationaliteiten.

2.2

Teruggave van inschrijfgeld is niet mogelijk, ook niet bij te late aankomst of plotselinge verhindering. Indien u
toch niet kunt komen terwijl u ingeschreven bent, vragen we u om een bevestiging.

2.3

De organisatie behoudt het recht dat bij te weinig inschrijvingen een divisie/wedstrijd kom te

vervallen of dat deze wordt samengevoegd.
2.4

In geval van ernstige overtreding van de regels zal de betreffende deelnemer gediskwalificeerd worden.

2.5

Sommige wedstrijden zijn op 2 handen, andere op 1 hand. Dit kun je terugvinden op de website www.thenailgames.nl en in de bevestigingsmail na inschrijving voor een wedstrijd.

2.6

Eten op de wedstrijdvloer is niet toegestaan. Wat drinken betreft is alleen een afgesloten flesje met water
toegestaan. Er worden uitzonderingen gemaakt m.b.t. medische redenen in overleg met de organisatie van
“The Nail Games”.

2.7

Iedere deelnemer krijgt een uniek nummer na het inschrijven voor de wedstrijd. Dit nummer behoudt de
deelnemer voor alle wedstrijden.

2.8

De organisatie van “The Nail Games” is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor eventuele schade, diefstal
en/of materialen en eventuele andere calamiteiten tijdens het evenement.

3.

Tijdens “The Nail Games”

3.1

Alleen deelnemers en hun modellen mogen de wedstrijdvloer betreden.

3.2

Deelnemers mogen tijdens de wedstrijdintro hun tafelzetting klaarmaken. De
organisatie zal de producten op de tafels controleren. Indien er iets niet aan de regels voldoet zullen de producten tijdens de wedstrijd niet gebruikt mogen worden.

3.3

Deelnemers en modellen mogen tijdens en na de opening van de wedstrijd de werkplek niet meer verlaten.

3.4

Na het eindseintje van de organisatie moeten zowel deelnemers als de modellen blijven zitten op de werkplek en worden ze begeleid naar de wachtruimte en juryruimte.

3.5

Direct na het eindsein moet iedere deelnemer stoppen en de spullen neerleggen en de modellen houden
hun handen omhoog.

3.6

De modellen worden begeleid naar de juryruimte. De deelnemers dienen de werktafel op te ruimen en
schoon te maken of eventueel klaar te maken voor de volgende wedstrijd.

3.7

Modellen die naar het toilet moeten, mogen hun hand opsteken. Dan zal er iemand van de organisatie
meelopen.
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4. Modellen
4.1

Deelnemers werken op modellen die ze zelf regelen en meenemen naar de competitie. Het is dus niet
toegestaan om op kunsthanden en/of nailtrainers te werken.

4.2

Modellen jonger dan 16 jaar zijn niet toegestaan.

4.3

Modellen moeten zich bij de ingang van het evenement legitimeren - net zoals deelnemers - aan de hand van
een geldig ID of rijbewijs.

4.4

Deelnemers en modellen moeten zich voor aanvang van de wedstrijd melden bij de organisatie. Hierbij wordt
ook de modellencontrole uitgevoerd volgens de hier vermelde regels.

4.5

De deelnemer mag op voorhand de nagels van het model “preppen”, zodat alle wedstrijdtijd benut kan
worden voor de desbetreffende opdracht. “Preppen” houdt in dat de nagels klaar zijn om een sjabloon te
plaatsen, er mag dus geen product opzitten. Let op: deze regel geldt niet voor Wedstrijd 3: Nail the Natural
Nail.

4.6

De modellen dienen korte natuurlijke nagels te hebben.

4.7

De modellen mogen geen horloge of sieraden dragen, geen zichtbare tatoeages of andere uiterlijke kenmerken op handen en onderarmen hebben (tot ongeveer de helft van de onderarm). Indien dit wel het geval is,
volgt er direct een diskwalificatie.

4.8

Het model moet kleding dragen met korte mouwen.

5.

Producten en werktafel:

5.1

De organisatie van “The Nail Games” voorziet de deelnemers van een eigen werktafel en twee stoelen. Het is
toegestaan om een eigen stoel of kruk mee te nemen.

5.2

Producten die tijdens de wedstrijd worden gebruikt, moeten in de originele verpakking zitten en voorzien zijn
van een juiste etikettering.

5.3

Deelnemers nemen hun eigen elektrische apparatuur mee. Denk hierbij aan: UV/LED lamp, elektrische vijl,
tafellamp, verlengkabel geschikt voor meerdere stekkers en adapters. De organisatie zorgt voor één elektronisch punt met meerdere stopcontacten per werktafel.

5.4

Sjablonen worden door de organisatie gecontroleerd, deze mogen niet thuis voorbewerkt worden.

5.5

Sjablonen mogen indien gewenst verstevigd worden, echter mogen de verstevigingen nog niet op de sjablonen zijn aangebracht.
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6.

Beoordeling en prijsuitreiking:

6.1

Modellen krijgen op voorhand instructies voor een vlot verloop van de jureringsronde.

6.2

Het model mag geen tas, jas, mobiele telefoon of andere materialen of eigendommen meenemen in de juryruimte.

6.3

Spreken is niet toegestaan aangezien de jury onafhankelijk moet kunnen jureren.

6.4

Jurering gebeurt zo eerlijk mogelijk en door de vier juryleden van “The Nail Games”.

6.5

De uitslag van de wedstrijden zoals bij de prijsuitreiking bekend wordt gemaakt is bindend.

6.6

De winnaars worden bekend gemaakt op de website van “The Nail Games”, op social media en in de mailing.
Wanneer de winnaars nog fysiek aanwezig zijn op het evenement, mogen ze direct hun prijs en puntenoverzicht in ontvangst nemen. Indien winnaars niet meer aanwezig zijn, worden de prijzen en het puntenoverzicht
per post toegestuurd. Elke deelnemer krijgt een bewijs van deelname en kan indien gewenst na afloop van
het evenement bij Florence Beauty and Nails zijn/haar puntenoverzicht opvragen.

7.

Media:

7.1

Bezoekers en deelnemers of modellen mogen niet filmen en/of fotograferen in de wedstrijdruimte en in de
juryruimte.

7.2

Al het foto- en filmmateriaal dat tijdens de wedstrijd door de organisatie wordt gemaakt,blijft eigendom van
de wedstrijdorganisatie en mag voor commerciële doeleinden gebruikt worden. Bij deelname aan “The Nail
Games” ga je hier automatisch mee akkoord.

8.

Inschrijven:

8.1

Na inschrijving ontvangt iedere deelnemer een betaalverzoek voor het inschrijvingsgeld voor
gekozen wedstrijden. Pas na ontvangst van de betaling is de inschrijving officieel.

8.2

Na het betalen van het betaalverzoek ontvangt de deelnemer een toegangsbewijs voor “The Nail Games”,
een bevestigingsbrief met verdere instructies en een deelname-post die zij kunnen verspreiden op social media.

de door hen
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9.

Prijzen:

Per wedstrijd worden er drie prijzen uitgereikt:
Eerste plaats:
Een productenpakket met producten van de deelnemende merken met een waarde van +/- 1000 euro én
een gepersonaliseerd sieraad met titel, categorie en jaartal erin gegraveerd.
Tweede plaats:
Een productenpakket met producten van de deelnemende merken met een waarde van +/- 750 euro
én
een gepersonaliseerd sieraad met titel, categorie en jaartal erin gegraveerd.
Derde plaats:
Een productenpakket met producten van de deelnemende merken met een waarde van +/- 500 euro
én
een gepersonaliseerd sieraad met titel, categorie en jaartal erin gegraveerd.
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