Tipbox
Maak thuis een samenhangend, bij het thema passend ontwerp op 10 tips
en presenteer deze op een door jou gekozen manier. Schrijf een motivatie
waarin je de uiting van je thema verduidelijkt.
Thema:
Sumer Vibes
Reglement en extra uitleg:
-

-

Voor het ontwerpen van de tipbox mogen alle technieken worden
gebruikt.
Geen van de versieringen mogen verder uitsteken dan 5mm, om
het even in welke richting.
Ontwerp hoeft niet draagbaar te zijn.
Alle soorten (competition) tips zijn toegestaan (square of stiletto,
naturel, clear of white)
De tipbox moet stevig bevestigd zijn op of in de presentatie naar
keuze van de deelnemer. De totale tipbox (dus inclusief
presentatie) mag maximaal 1 A4 groot zijn en maximaal 10 cm
hoog zijn.
De tipbox mag NIET voorzien zijn van een naam of logo van de
maker, ook de art of begeleidende brief
mag niet verwijzen naar de maker.
Kant en klare voorwerpen mogen in het ontwerp verwerkt
worden, echter originaliteit en vakmanschap is belangrijker en
weegt zwaarder door in de uitslag.
Beschrijving mag maximaal 1 A4 groot zijn.

-

In de beschrijving moet je uitleggen waarom je bepaalde
elementen hebt toegepast en uitleg over je thema. Uiteraard mag
een uitleg over hoe bepaalde onderdelen zijn gemaakt ook.
Er moeten minimaal 3 technieken gebruikt worden: Acryl,
Handpaint, Gel, 3D, Airbrush, Embellishment, Stamping.
(Andere technieken mogen ook!)
De tipbox mag glanzend of mat afgewerkt zijn, een combinatie
van beide is ook toegestaan.
Houd bij het ontwerpen van je tipbox rekening met eventueel
Copyright (zoals bv coca cola of disney), deze zijn niet
toegestaan.
Het presentatiestuk mag zelf gekozen worden, maar mag niet
groter zijn dan 1 A4 en mag maximaal 10cm hoog zijn. Het
presentatiestuk mag ook versierd worden. Op presentatie word
ook gejureerd!

Divisies:
Divisie 1: Student & Nagelstylisten met weinig of zonder wedstrijd
ervaring.
Divisie 2: Gevorderden Nagelstylisten die al aan meerdere wedstrijden
hebben deelgenomen of reeds langere tijd actief zijn als
nagelstyliste.
Divisie 3: Masters, Zij die al meerdere malen gewonnen hebben.
Indien u hierover vragen heeft kan u hiervoor uiteraard bij de organisatie om
informatie vragen.
Er moeten minimaal 3 deelnemers per divisie zijn om een scheiding te
behouden. Bij te weinig inschrijvingen worden de divisies samengevoegd.
Aanleveren tipbox:
De tipbox moet op Zondag 22 september 2019 tussen 9 en 10 uur ’s
morgens afgeleverd worden, kan U echter niet aanwezig zijn, dan mag deze
na overleg opgestuurd worden naar de organisatie. Deze box moet in dat
geval uiterlijk Zondag 22 november 2019 bij de organisatie ingeleverd
worden of aankomen via de post. Aanleveren moet in een dichte
ondoorzichtige doos.

Ophalen/Terugsturen tipbox:
Direct na de prijsuitreiking mag de deelnemer de tipbox ophalen en mee naar
huis nemen, samen met het juryrapport. Als de deelnemer niet aanwezig kan
zijn bij de prijsuitreiking, dan wordt deze na de wedstrijd samen met het
juryrapport en eventuele prijs teruggestuurd naar de deelnemer. Organisatie
is niet verantwoordelijk voor schade of verlies van de tipbox tijdens
transport.
Algemene regels:
Bekijk hiervoor het algemene wedstrijd reglement.
Jury criteria:
-

Uiting van thema/ontwerp
Originaliteit
Visuele aantrekkingskracht
Dimensie
Kleurstelling
Evenwicht
Detail
presentatie
Moeilijkheidsgraad
Afwerking
Productresten
Algemene indruk

Veel succes !!!!

