Mood TipBox
Reglement

Maak thuis een modieus, draagbaar ontwerp op 10 tips en presenteer deze
in een box, op een platte, zwarte achtergrond. Voeg een foto of moodboard
van je inspiratiebron toe van maximaal 1 A4 grootte.
THEMA / Ontwerp
Sumer Vibes
Productgebruik
• Na inschrijving voor de Mood tipbox, ontvangt de deelnemer 10 tips per
post. Hierop moet het ontwerp gemaakt worden.
• De tips moeten van klein naar groot naar klein lopen. Alsof je ontwerpt van
pink naar duim & van duim naar pink.
• Het ontwerp moet draagbaar en verkoopbaar zijn. Het ontwerp zou in
theorie 3 weken mee moeten kunnen gaan als een klant voor het ontwerp
zou kiezen in de salon.

• Voor het ontwerpen van de tips mogen alle technieken worden gebruikt.
• Er moet sprake zijn van een samenhangend, harmonieus en draagbaar
ontwerp.
• Geen van de versieringen mag verder uitsteken dan 3mm, om het even
welke richting.
• De tips moeten stevig bevestigd zijn op een platte, zwarte achtergrond.
• Deze achtergrond mag bevestigd of geplaatst zijn in een Tipbox of
presentatie naar keuze
• De Tipbox zelf mag versierd worden. Het design op de 10 tips moet echter
in 1oogopslag te zien en te onderscheiden zijn.
• De Tipbox mag niet voorzien zijn van een naam of logo van de maker. Ook
de art moet anoniem zijn en mag geen verwijzingen bevatten naar de
maker.
• Als de deelnemer opnieuw wil starten met een ontwerp en daarvoor nieuwe
tips nodig heeft, dan kunnen deze aangevraagd worden via info@orchides
Na betaling van € 2,95 excl. BTW zal er een nieuwe set van 10 tips
opgestuurd worden. Let op: er kan maar 1 set tips per deelname
ingeleverd worden.
• Heb je al een Tipbox gemaakt en daarmee meegedaan aan een andere
wedstrijd en is hij daarbij niet in de prijzen gevallen? En voldoet de tipbox
aan de regels van deze wedstrijd? Dan mag je tipbox meedoen! Je hoeft
dus niet per se een nieuwe te maken

Divisies
Divisie 1: Studenten & Nagelstyliste zonder of met weinig ervaring.
Divisie 2: Gevorderde nagelstylisten met 5 of meer deelnames aan
Tipbox wedstrijden of die eerder een soortgelijke wedstrijd
hebben gewonnen (1e plaats).
Divisie 3: Master: Nagelstyliste wat al meerdere keren gewonnen heeft.

Bij 2 of meer deelnemers in een divisie zal er 1 winnaar uitgeroepen worden.
Bij 5 of meer deelnemers in een divisie zal er een top 3 uitgeroepen worden.
Bij 1 deelnemer in een divisie zal de divisie vervallen en worden
samengevoegd met een andere divisie.
Aanleveren Tipbox
De Mood tipbox moet uiterlijk op 22 september 2019 voor 12:00 uur IN EEN
DICHTE, KARTONNEN DOOS ingeleverd worden bij De Ethias arena
(wedstrijdlocatie). De Tipbox mag ook eerder aangeleverd worden bij
Orchides Nails. Dit mag persoonlijk of per post.
Op 3 juni vanaf 14:00 uur zullen alle ingeleverde Tipboxen samen met de foto
/ het moodboard en deelnamenummer worden tentoongesteld in de Ethias
arena
De winnaar
Het publiek kan op 3 juni van 14:00 tot 16:00 uur via een stembiljet zijn/haar
favoriet kiezen. De Fashion Tipbox met de meeste stemmen wint daarmee
de publieksprijs. Hierbij zal geen onderscheid gemaakt worden in divisies.
De jury van de Orchides wedstrijden zal ook alle Mood tipboxen jureren. De
Mood tipbox met de meeste punten van de jury wint de juryprijs. Hierbij zal
wel een onderscheid gemaakt worden in divisies. Alle Mood tipbox
deelnemers krijgen een juryrapport mee naar huis met daarin adviezen en
aanwijzingen van de jury voor een volgende deelname aan Mood tipbox
wedstrijden.
Ophalen / terugsturen Tipbox
Direct na de prijsuitreiking mag deelnemer de Mood tipbox ophalen en mee
naar huis nemen, samen met het juryrapport. Als de Mood tipbox per post
opgestuurd is, dan wordt deze na de wedstrijd tezamen met het juryrapport
en een eventuele prijs terug gestuurd naar deelnemer. Organisatie is niet
verantwoordelijk voor schade of verlies van de Mood tipbox tijdens
transport.

Algemene regels
1. De wedstrijd is open voor nagelstylistes van alle niveaus en
nationaliteiten.
2. Er wordt voor de juryprijs onderscheid gemaakt in 2 divisies. Deelnemer
dient zich in de juiste divisie in te schrijven.
3. Het is toegestaan om meerdere keren deel te nemen per persoon. De
deelnemer betaalt per deelname de kosten van de Orchides Contest Day. Wil
de deelnemer dus 2x meedoen, dan betaalt hij/zij 2x de kosten van de Mood
tipbox. Wil de deelnemer 3x meedoen, dan betaalt hij/zij 3x de kosten, etc,
etc.
4. De Mood tipbox moet aangeleverd worden in een DICHTE, kartonnen
doos, zodat nog niemand voortijdig de Mood tipbox kan zien. Na registratie
van alle Mood tipboxen, worden de Mood tipboxen anoniem tentoongesteld.
5. Na registratie van de Mood tipbox mogen er geen aanpassingen meer
worden aangebracht aan de Mood tipbox.
6. Samen met de registratie van de Mood tipbox moet de deelnemer een
foto of moodboard van de inspiratiebron inleveren. De foto / Het moodboard
mag maximaal 1 A4 groot zijn.
7. De inspiratiebron zal ook aan het publiek getoond worden, als begeleiding
bij de Mood tipbox. De inspiratiebron mag dan ook geen naam of logo van
(het bedrijf van) deelnemer bevatten.
8. Wij vertrouwen erop dat de deelnemers tijdens de stemperiode niet
bekend zullen maken welke creatie van hem/haar is, zodat de wedstrijd zo
eerlijk mogelijk verloopt. Als blijkt dat deelnemer toch bekend heeft gemaakt
welke Mood tipbox van hem/haar is, dan maakt deze geen kans meer op de
prijzen.
9. De publieksjurering geschiedt d.m.v. stembriefjes die het publiek kan
invullen. Elke bezoeker krijgt 1 stembriefje en mag 1 stem uitbrengen.
10. Er kan tot 15:00 uur door het publiek gestemd worden. Daarna sluit de
stembus en worden de stemmen geteld.
11. De jurering zal door de Orchides Contest Day Wedstrijden gedaan
worden. De jury zal geschieden d.m.v. het juryrapport. Deelnemer krijgt het
juryrapport na de wedstrijd mee naar huis, samen met zijn/haar Mood tipbox

12. Er zijn twee prijzen te winnen: de juryprijs en de publieksprijs. Elke Mood
tipbox die goed en tijdig geregistreerd is, maakt kans op beide prijzen.
13. Het is mogelijk dat 1 Mood tipbox beide prijzen wint. Dit hoeft echter niet
altijd het geval te zijn.
14. De uitslag van de wedstrijd, zoals bekend gemaakt bij de prijsuitreiking,
is bindend.
15. In geval van ernstige overtreding van de regels zal de Mood tipbox van
de betreﬀende deelnemer gediskwalificeerd worden.
16. Bij afwezigheid tijdens de wedstrijd of bij annulering van deelname aan
de wedstrijd is restitutie van het inschrijfgeld niet mogelijk.
17. Alle foto’s en opnamen gemaakt door de organisatie, zijn eigendom van
de organisatie en mogen gebruikt worden als promotiemateriaal.
18. De organisatie is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan de Mood
tipbox
Jury Criteria
Uiting van thema / ontwerp
Elke deelnemer levert bij zijn/haar Mood tipbox een foto van een mode item
of een moodboard aan, welke het ontwerp geïnspireerd heeft.
Is deze inspiratie goed terug te vinden in het ontwerp?
10 punten
Originaliteit
Is de inspiratie van de foto van het mode item of het moodboard op een
originele manier verwerkt?
10 punten
Visuele aantrekkingskracht
De Mood tipbox nagels moeten visueel uitdagend zijn om naar te kijken en
de aandacht vasthouden.
10 punten
Dimensie
De nail-art mag 3D zijn, maar mag maximaal 3 mm uitsteken. Past de
gekozen dimensie / hoogte van het art onderdeel bij het ontwerp?
10 punten

Draagbaarheid
Is het ontwerp draagbaar en kan deze theoretisch gezien minimaal 3 weken
meegaan?
10 punten
Kleurstelling
De gebruikte kleuren moeten passen bij het design. Is er voldoende, maar
niet te veel kleurvariatie gebruikt?
10 punten
Evenwicht
Het design op de nagels moet in balans zijn. Alle nagels moeten een
belangrijke bijdrage hebben aan het totale design.
10 punten
Detail
De aangebrachte onderdelen van de Mood tipbox moeten met zorg en detail
aangebracht zijn. Nauwkeurigheid en strakke plaatsing zijn een must.
10 punten
Moeilijkheidsgraad
Is de Mood tipbox uitdagend qua techniek? Zijn de gebruikte technieken
vernieuwend en/of vereisen zij vakmanschap?
10 punten
Afwerking
De Nail-art moet met zorg afgewerkt worden. Daar waar glans aanwezig
moet zijn, moet deze strak en helder aanwezig zijn. Daar waar een matte
afwerking bedoelt is, moet het mat zijn.
10 punten
Productresten
Er mogen geen productresten als lijm, stof, glansgelresten, lakresten,
nailartresten, etc, achter blijven. Ook de bevestiging van de tips in de Mood
tipbox mag niet zichtbaar zijn.
10 punten
Foto / Moodboard
Is het gekozen mode item origineel en uitdagend? Is het moodboard
samenhangend, origineel en uitdagend? Een mooie opmaak van de foto /
het moodboard worden extra gewaardeerd!
10 punten

Algemene indruk
Wat is de algemene indruk die de Mood tipbox achterlaat?
10 punten
Vragen?
Voor vragen of meer informatie neem je contact op met Orchides nails via de
website www.orchidesbeautydays.be
Veel succes !!!!

