Wedstrijdreglement Benelux Wedstrijdteam van het jaar 2018

In het jaar 2018 wordt het Benelux Wedstrijdteam van het jaar 2018 georganiseerd door Het
Nagelgilde (Nederlandse wedstrijden) in samenwerking met Beauty Publishing Group / Nail Design
Magazine (Belgische wedstrijden).

Algemeen
1.
Een wedstrijdteam moet merk gebonden of groothandel gebonden zijn.
2.
Een wedstrijdteam moet minimaal uit 2 teamleden bestaan.
3.
Het Benelux Wedstrijdteam van het jaar gaat alleen door bij deelname van minimaal 3
wedstrijdteams.
4.
De wedstrijden waarvoor de punten meetellen voor de titel Benelux Wedstrijdteam 2017 zijn
alle wedstrijden georganiseerd door Het Nagelgilde voor de Nederlandse wedstrijden en
Beauty Publishing Group / Nail Design Magazine voor de Belgische wedstrijden:
- Belgisch Kampioenschap French Manicure, België
- Belgisch Kampioenschap Nail Art, België
- Benelux Kampioenschap Soak Off, België
- Benelux Kampioenschap Airbrush, België
- Nederlands Kampioenschap French Manicure, Nederland
- Nederlands Kampioenschap Nail Art, Nederland
- Benelux Fantasy kampioenschap, Nederland
- Benelux Tipbox wedstrijd, Nederland
- Benelux Kampioenschap Salon Succes, Nederland
5.
Teamleden binnen een team mogen internationaal zijn. Dus bijvoorbeeld wanneer merk X
zowel in België als in Nederland zit, mogen zij samen onder merk X in 1 team zitten.
6.
Het team moet aan minimaal 6 van de 9 wedstrijden hebben mee gedaan.
7.
Een teamlid doet de wedstrijd zelf als individu en kan als individu eventueel in de prijzen vallen
van de desbetreffende wedstrijd, conform het desbetreffende wedstrijdreglement. De
behaalde punten tellen echter ook mee voor het wedstrijdteam.
8.
De samenstelling van het team kan per wedstrijd wisselen, echter wanneer een teamlid
eenmaal heeft meegedaan voor Team X kan hij of zij niet meer meedoen namens een ander
wedstrijdteam in het betreffende wedstrijdjaar (januari t/m december).
9.
Een teamlid is er zelf verantwoordelijk voor dat bij inschrijving voor een wedstrijd kenbaar
wordt gemaakt voor welk team hij of zij deelneemt. Is dit niet kenbaar gemaakt bij inschrijving,
dan kan dit achteraf niet alsnog aan het puntensaldo van het desbetreffende wedstrijdteam
worden toegevoegd.
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Aanmelden en deelnamegelden
1.
Het team kan aangemeld worden door een e-mail te sturen aan info@naildesign-magazine.nl,
onder vermelding van:
- Merk of groothandel
- Contactpersoon wedstrijdteam
- Naam, adres, woonplaats voor facturatie
2.
Het aantal teamleden hoeft bij inschrijving nog niet bekend te zijn.
3.
Aanmelden voor 20 januari 2017.
4.
De deelnamegelden bedragen € 5,00 excl. btw per teamlid per wedstrijddeelname. Dit bedrag
zal per wedstrijd gefactureerd worden.
Puntentelling
1.
De punten van alle individuele teamleden van een team worden opgeteld en gedeeld door het
aantal deelnemers van het team wat aan desbetreffende wedstrijd mee heeft gedaan.
2.
Alle gemiddelden per team per wedstrijd worden opgeteld en gedeeld door het aantal
wedstrijden waaraan het desbetreffende team heeft mee gedaan.
Prijzen
1.
Eerste prijs:
- Grote Wisselbeker voor het team met als titel Benelux Wedstrijdteam van het jaar 2017.
- Voor alle deelnemers binnen het winnende team een persoonlijk aandenken.
- Groot artikel (3 pagina’s) in Nail Design Magazine.
2.
De prijsuitreiking zal ongeveer 1 maand na de laatste wedstrijd plaatsvinden.
Overig
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet besluit de wedstrijdorganisatie. Hiertegen kan niet
in beroep gegaan worden.
Door middel van inschrijving verklaart het wedstrijdteam akkoord te gaan met de inhoud en de
strekking van dit wedstrijdreglement.
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