Algemene regels nagelstyliste:
-

-

De wedstrijd is open voor nagelstylisten van alle niveaus en
nationaliteiten. Ook nagelstylisten die geen opleiding of
inschrijving bij KVK of BTW hebben mogen deelnemen.
Er wordt bij de meeste wedstrijden onderscheid gemaakt tussen
een beginners- en een gevorderden divisie. Let erop dat U zich in
de juiste divisie inschrijft, bij twijfel kan contact opgenomen
worden met de wedstrijdorganisatie.
Deelnemers en modellen moeten zich voor aanvang van de
wedstrijd laten registreren. Bij de registratie vindt er een
modellencontrole plaats.
Na de modellen controle mag de deelnemer de nagels van het
model preppen, zodat alle wedstrijdtijd benut kan worden voor
de opdracht.
Producten die tijdens de wedstrijd worden gebruikt moeten in de
originele verpakking zitten of gelabeld zijn.
Laatkomers mogen nog starten met de wedstrijd, echter
verliezen reeds de verstreken tijd.
Jurering gebeurd zo eerlijk mogelijk en door meerdere juryleden.
Uitslag van de wedstrijd zoals bij de prijsuitreiking bekend
gemaakt is bindend.
In geval van ernstige overtreding van de regels zal de betreﬀende
deelnemer gediskwalificeerd worden.

-

-

-

-

Teruggave van inschrijfgeld is niet mogelijk, ook niet bij te late
aankomst of plotse verhindering. Indien u toch niet kan komen
terwijl u ingeschreven bent vragen we u om een
bevestiging.
Modellen jonger dan 18 jaar dienen schriftelijk toestemming te
hebben van ouders/verzorgers. Modellen jonger dan 16 jaar zijn
niet toegestaan. Modellen moeten zich bij aanmelden legitimeren
net zoals deelnemers, aan de hand van een geldig
legitimatiebewijs.
De organisatie behoudt het recht dat bij te weinig inschrijvingen
een divisie/wedstrijd kom te vervallen of dat deze wordt
samengevoegd. Een divisie heeft minimaal 3 deelnemers nodig
(dan wordt er 1 prijs uitgereikt). Vanaf 5 deelnemers zullen 3
prijzen per divisie toegekend worden.
De modellen dienen korte natuurlijke nagels te hebben. Tenzij
anders in het desbetreﬀende wedstrijdreglement aangegeven.

Model en deelnemers:
-

-

-

Het model mag geen sieraden of horloge dragen, geen zichtbare
tatoeages of andere uiterlijke kenmerken op handen en
onderarmen hebben. (Tot de polsen!) Indien deze zichtbaar zijn
volgt er direct diskwalificatie.
Het model moet kleding dragen met korte mouwen of mouwen
die ver genoeg opgetrokken kunnen worden.
Deelnemers werken op levende modellen die ze zelf meenemen
naar de competitie.
Mocht de deelnemer problemen ondervinden met het vinden van
een model mag de deelnemer de wedstrijd volbrengen op de
eigen handen.
Deelnemers die de Nederlandse taal niet goed beheersen en
graag een tolk hebben, moeten hiervoor zelf zorgen. De tolk mag
tijdens de wedstrijdintro op de vloer aanwezig zijn om te vertalen.
Zodra het startsein van de wedstrijd is gegeven, moet de tolk de
wedstrijdvloer verlaten.
Deelnemers nemen hun eigen elektrische apparatuur mee. UV/
LED lamp, elektrische vijl (indien toegestaan, zie hiervoor
specifieke wedstrijdreglementen), tafellamp, verlengkabel
geschikt voor meerdere stekkers en adapters. De organisatie
zorgt voor 1 elektronisch punt per wedstrijdtafel. Organisatie is
niet verantwoordelijk voor de materialen van de deelnemers.

-

-

-

-

-

-

-

-

De organisatie voorziet de deelnemers van een eigen werktafel
en twee stoelen. Het is toegestaan een eigen stoel mee te
nemen.
Eten op de wedstrijdvloer is niet toegestaan. Eigen
meegebrachte flesjes water zijn echter wel toegestaan.
Uitzondering voor modellen of deelnemers met een medische
oorzaak (in overleg met de organisatie).
Het gebruik van de E-sigaret of roken is binnen en op de
wedstrijdvloer niet toegestaan.
Iedere deelnemer dient zorg te dragen voor hun eigen producten.
Bij constatering van vergeten producten zal de deelnemer
hiervoor zelf een oplossing moeten vinden. Let erop dat bij de
Nail art wedstrijd ook een Topcoat voorzien moet worden.
Producten moeten in originele verpakking of in een verpakking
duidelijk voorzien van een label met naam en inhoud zitten. (Denk
hierbij ook aan aceton en/of alcohol pompjes).
Iedere deelnemer krijgt een uniek deelname nummer bij de
modellen controle. Controle gebeurd door de organisatie. Dit
nummer behoud de deelnemer voor alle wedstrijden tijdens de
competitie.
Alle foto- en filmmateriaal die tijdens de wedstrijd door de
organisatie worden gemaakt, blijven eigendom van de
wedstrijdorganisatie en mogen voor commerciële doeleinden
gebruikt worden. Tijdens het evenement kunnen er foto- en
filmopnames gemaakt worden, voor plaatsing op social media.
Deelname aan de “Limburgse Kampioenschappen” betekent
automatisch dat u hiermee akkoord gaat.
Bezoekers en deelnemers of modellen mogen niet filmen en/of
fotograferen in een aantal ruimten (bijvoorbeeld de jury ruimte). In
overige ruimten indien dit op een normale en nette manier
gebeurd en de wedstrijden niet verstoort.
Na inschrijving, ontvangt iedere deelnemer een betaalverzoek
voor het inschrijvingsgeld aan de door hen gekozen wedstrijden.
Pas na ontvangst van uw betaling is de inschrijving vervolledigd.
U ontvangt na ontvangst van uw betaling een deelname toelating
en bewijs van betaling.
Indien de deelnemer niet fysiek aanwezig kan zijn bij de
prijsuitreiking dan biedt de organisatie de mogelijkheid om de
eventueel gewonnen prijs/prijzen, de certificaten en het
puntenoverzicht per post naar de deelnemer toe te zenden.
Verzendkosten zijn daarbij voor de deelnemer en de organisatie is
niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele schade aan
de postzending.
De “ Limburqse Kampioenschappen” en haar organisatie is niet
aansprakelijk of verantwoordelijk voor geleden schade ook niet in

-

geval van diefstal, beschadigingen, vergeten producten en/of
materialen en eventuele andere calamiteiten tijdens het
evenement.
Tips en sjablonen worden door vloerjury gecontroleerd, deze
mogen niet thuis voorgewerkt zijn. Sjablonen mogen indien
gewenst verstevigd worden, echter mogen de verstevigingen nog
niet op de sjablonen zijn aangebracht.

De wedstrijdvloer:
-

-

-

-

Alleen deelnemers en hun modellen mogen de wedstrijdvloer
betreden. Andere personen moeten toestemming vragen aan de
vloerjury of organisatie.
Deelnemers mogen tijdens de wedstrijdintro hun tafelzetting
klaarmaken. De vloerjury of 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.
Deelnemers en modellen mogen tijdens en na de briefing hun
werkplek niet meer verlaten. Pas na het eindsein van de wedstrijd
zal de vloerjury aangeven wanneer modellen en deelnemers de
wedstrijdvloer mogen verlaten.
Modellen krijgen op voorhand instructie voor vlot verloop van
jureringsronde. Het is de verantwoordelijkheid van de modellen
om deze instructie op te volgen.
Direct na het eindsein moeten alle deelnemers stoppen met
werken en het model loslaten. Alle modellen op de wedstrijdvloer
houden hun handen omhoog. (Uitgezonderd bij de Competitie
fantasy en Competitie French wedstrijden, daar houden de
deelnemers de handen omhoog.) Indien de vloerjury constateert
dat een deelnemer zich niet aan deze regel houdt, dan volgt
diskwalificatie. Modellen worden door de vloerjury begeleid
naar de jury. Als de modellen van de wedstrijdvloer zijn, dienen
de deelnemers hun tafel op te ruimen en schoon te maken of
eventueel klaar te maken voor de volgende wedstrijd.
Modellen die naar het toilet moeten, mogen hun hand opsteken
en dan zal er iemand van de vloerjury meelopen.
Het is niet toegestaan dat modellen een mobiele telefoon naar de
juryruimte meenemen, ook is spreken niet toegestaan aangezien
jury onafhankelijk moet kunnen jureren. Bij entree van de
juryruimte is mogelijkheid om de telefoon op de daarvoor
aangegeven plaats te bewaren. Dit is op eigen risico. De
organisatie van de “Limburgse Kampioenschappen” is hiervoor
niet aansprakelijk of verantwoordelijk. Niet opvolgen van deze
regel kan direct leiden tot diskwalificatie.

-

De organisatie van de “Limburgse Kampioenschappen” is niet
aansprakelijk of verantwoordelijk, indien een deelnemer of model
de reglementen niet of niet volledig begrijpt en/of opvolgt.

Jurering en criteria:
Er is alles aan gedaan om zeker te weten dat er bekwame en merk
onafhankelijke juryleden de verschillende wedstrijden kunnen gaan
beoordelen.
De juryrapporten zijn na de prijsuitreiking beschikbaar voor de
deelnemers. Na de prijsuitreiking zullen de juryleden zich beschikbaar
stellen om de beoordelingen toe te lichten indien de deelnemer dat
wenst. Een juryrapport, uitspraak of beslissing genomen door de jury is
bindend en het is niet mogelijk hiertegen in beroep te gaan. Er wordt
blind gejureerd. Dit betekent, dat alleen de handen van de modellen
zichtbaar zijn voor de jury. Tijdens de jurering mag er door het model
NIET gesproken worden of mag er geen gsm mee genomen worden in
de jury ruimte.
Lees alle regels in het reglement goed door op voorhand. Het is de
verantwoordelijkheid van de deelnemer om de regels van de
wedstrijden waaraan hij of zij deelneemt goed te kennen. Bij
overtreding van een regel volgt diskwalificatie. Bij onduidelijkheden
mag u contact opnemen met de wedstrijdleiding of organisatie om
verduidelijking te krijgen. Bereid je goed voor.
Veel succes !!!

