Extreem Tipbox
Reglement
Deze Extreem tipbox wedstrijd heeft een vastgesteld thema, Summer Vibes
Ook mag de tipbox welke van extreem van formaat mag zijn (zie afmetingen).
Zet je creativiteit op volle sterkte en ga aan de slag om de jury te verbluﬀen
met jouw tipbox!
Het werkstuk dient op een volledige reeks van 10 nageltips te worden
gecreëerd en er moeten verschillende maten worden gebruikt, zoals bij echte
nagels. Deelnemers die alleen één-grootte tips gebruiken krijgen
automatisch 10 punten aftrek in de score. Het werkstuk op de nagels mag
niet hoger zijn dan 14,5 cm. en mag niet breder zijn dan 14,5 cm. De nagels
dienen horizontaal te liggen en dienen als ondergrond van je werkstuk.
De box waarin de tips worden tentoongesteld, dient een doorzichtige stolp
of kubus te zijn en mag niet groter zijn dan 20 cm bij 20 cm en niet hoger
dan 20 cm. Als de box groter is, kan het niet worden goedgekeurd. De box
moet tevens open kunnen of open zijn, zodat het werkstuk goed kan worden
beoordeeld. Alle tipboxen moeten 100% zijn voltooid voor het inleveren. De
deelnemers dienen hun kant en klare tipbox op zondag 28 april tussen
10:00uur en 11:00uur in te leveren bij het inleverpunt op de wedstrijddag.

Iedere tipbox moet zijn voorzien van een getypte uitwerking/ beschrijving
(MAXIMAAL 1 A4tje enkelzijdig) van het thema, de gebruikte materialen en
de werkwijze. Zonder dergelijke beschrijving kunnen er punten afgetrokken
worden. Er mogen geen namen en merken in de beschrijving worden gezet.
Beschrijvingen met namen en merken kunnen niet gejureerd worden Geen
nagelmerken noemen/ tonen, geen bedrijfsnamen noemen/tonen, geen
zaken waar copyright op zit zoals bijvoorbeeld Disney, Efteling, Coca Cola
etc. noemen / tonen. Een step by step van foto’s bij de beschrijving is
welkom, maar niet verplicht. De tipbox en de omschrijving krijgen een
corresponderend nummer door de wedstrijdbegeleiding tijdens het inleveren
van de tipbox en de omschrijving.
De tipbox die je inlevert mag niet eerder hebben deelgenomen aan een
wedstrijd, in welke vorm dan ook. Er kunnen 5 nailart technieken gebruikt
worden: acryl, gel, 3D, embellishments (rhinestones, striping band enz.), en
handpainting. Het is verplicht om minimaal 3 van de 5 nailart technieken te
gebruiken. Er worden 10 punten afgetrokken per minder gebruikte techniek.
Er mogen uitsluitend nagelproducten worden gebruikt, tevens zijn airbrush,
stickers en decals niet toegestaan. De nagels en de opbouw op de nagels
(maximaal 14,5 cm. hoog) worden beoordeeld, ook het design wat om de
nagels heen wordt aangebracht, of versieringen op of om de box worden
beoordeeld. Echter mag niets buiten de Box uitsteken. De box mag
beschilderd indien gewenst, maar er mag geen 2D of 3D op.
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.
Indien u hierover vragen heeft kan u hiervoor uiteraard bij de organisatie om
informatie vragen.
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 22 september 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.

Jury criteria:
- Uiting van thema/ontwerp
- Originaliteit
- Visuele aantrekkingskracht
- Dimensie
- Kleurstelling
- Evenwicht
- Detail
- presentatie
- Moeilijkheidsgraad - Afwerking
- Productresten
- Algemene indruk
Het Totaal gaat op 120 punten/ jurylid.
De uitslag van de jury is bindend. Hierover is geen discussie en
correspondentie mogelijk.
Veel succes !!!

