Wedstrijdreglement Benelux Foto Poster wedstrijd 2019

In het weekend van 29 & 30 juni 2019 bij BiBi's Beauty & Supplies in Roosendaal, wordt het Benelux
Foto Poster wedstrijd georganiseerd door Het Nagelgilde.
Deelname staat open voor iedereen woonachtig in de Benelux. De wedstrijd gaat alleen door bij
minimaal 5 aanmeldingen, exclusief de aanmeldingen van buiten de Benelux.
Ook internationale deelnemers van buiten de Benelux kunnen meedoen aan de wedstrijd. Zij dingen
echter niet mee naar de bekers. Bij een minimum van 5 internationale deelnemers wordt een aparte
prijs voor de beste internationale deelnemer ter beschikking gesteld.
Thema
Het thema van de Foto Poster wedstrijd is vrij en moet dus door de deelnemers zélf bepaald worden.
Hier zitten echter wel voorwaarden aan:

Het thema is vrij, maar moet bij inlevering van je poster vermeld worden aan de wedstrijdleiding.
Het is niet toegestaan om een thema te kiezen waar een Copyright op rust, zoals bijvoorbeeld
Disney etc. Bij constatering volgt diskwalificatie. Er hoeft geen beschrijving van het thema
worden ingeleverd.

De uitwerking van het thema moet een eigen ontwerp zijn en mag niet overgenomen worden
van bestaande schilderijen, prenten, tekeningen, etc. Wordt tijdens of na de jurering
geconcludeerd dat dit wel het geval is geweest volgt onherroepelijk diskwalificatie.

Het thema mag op natuurlijke nagels of op kunstnagels worden aangebracht. De kleur of het
gebruik van product is vrij. De vorm van de nagels is vrij. Extreme en/of speciale vormen is ook
toegestaan en het hoeft niet draagbaar te zijn.
Voorwaarden

De naam van de deelnemer of salonnaam mogen niet op de foto staan. Zo ook geen logo’s of
andere informatie wat naar de deelnemer verwijst. Bij constatering volgt diskwalificatie.

Er mogen er geen producten, productnamen of logo’s van producten op de foto staan. Bij
constatering volgt diskwalificatie.

Deelnemers mogen alleen zelfgemaakte foto’s inzenden die van hun eigen werk zijn.

Deelnemers mogen alleen foto’s inleveren die geen inbreuk maken op de rechten van derden,
met inbegrip van, maar niet beperkt tot eigendomsrechten, portretrechten, auteursrechten,
merken, patenten, logo's, licentierechten, rechten van publiciteit of privacy of andere
intellectuele eigendomsrechten.

Deelnemers aan de wedstrijd vrijwaren de organisatie volledig tegen eventuele vorderingen.
Alle informatie met betrekking tot de wedstrijd wordt uitsluitend door de Organisator verstrekt. In
geval van vragen, suggesties of klachten, kunt u contact opnemen met de Organisator via:
info@nagelgilde.nl

Alle winnaars stemmen in met deelname aan redelijke publiciteit na het event en het gebruik
van hun naam, stem, biografische informatie, afbeelding en publicatie van de ingezonden foto
voor deze Wedstrijd.

Foto’s mogen vooraf niet in de openbaarheid komen. Dus niet op websites en/of sociale media
geplaatst worden.
Gebruiksrechten
1.1 De deelnemer garandeert dat haar/zijn foto (de “Bijdrage”) vrij is van rechten van derden, in het
bijzonder van auteursrechten, logo's en andere intellectuele eigendomsrechten (bijv. octrooien,
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1.5

handelsmerken, ontwerprechten, knowhow, enz.), en dat de deelnemer het recht heeft om de
Organisator de toestemming te verlenen waarvan sprake in artikel 1.3.
De deelnemer stemt ermee in de Organisator (inclusief zijn partners, functionarissen,
medewerkers en tussenpersonen) te ontslaan van, kwijting te verlenen van, te vergoeden voor,
te verdedigen tegen en schadeloos te stellen voor iedere vordering van een derde partij als
gevolg van een schending van artikel 1.1.
De deelnemer verleent hierbij aan de Organisator een niet-exclusief, onherroepelijk, vrij
toewijsbaar recht dat geen beperkingen kent in de tijd, noch naar geografie en inhoud toe, en
dat overdraagbaar is, voor het gebruik van de bijdrage met alle bekende en momenteel
onbekende gebruiksmethoden, en in alle media en op alle dragers, met inbegrip van maar niet
beperkt tot papier, het internet, audiovisuele, digitale en mobiele dragers of media. De
gebruiksrechten omvatten het recht van de Organisator wereldwijd om de Bijdrage te kopiëren,
wijzigen, verwerken, publiceren en op de markt te brengen, en om de Bijdrage te publiceren op
prominente, publieke medialocaties (met inbegrip van de websites van het Nagelgilde en
marketingactiviteiten, drukwerk en over het algemeen in de kleinhandel). Deze toekenning van
rechten is gratis en is vrij van royalty’s.
Gegevensbescherming: Met hun inzending geven de deelnemers toestemming om hun
persoonlijke gegevens te registreren die door de Organisator en zijn erkende
vertegenwoordigers gebruikt en vrijgegeven zullen worden voor de wedstrijdadministratie en de
prijsuitreiking. Persoonlijke informatie die door de Organisator verzameld werd, is onderworpen
aan de privacy wetgeving (waaronder de AVG) en het privacy beleid van de Organisator: het
Nagelgilde.
De winnaar van de Publieksprijs werkt kosteloos mee om de gewonnen Step by Step ten uitvoer
te brengen.

De Organisator wijst inzendingen af die, naar het redelijke oordeel van de Organisator, het volgende
zijn:

seksueel provocerend, zoals beelden met gedeeltelijke of volledige naaktheid;

geen echte foto, zoals afbeeldingen die een grafisch beeld, een door de computer
gegenereerde afbeelding, tekening of tekenfilm zijn;

tekst op het beeld hebben, zoals foto's die na het maken van de foto van een bijschrift zijn
voorzien, en foto's die een tekstueel element als belangrijkste focus van het beeld hebben,
bijvoorbeeld een close-up van een krantenpagina of een reclamebord;

auteursrechtelijk beschermd zijn, zoals afbeeldingen met een copyright logo, handelsmerk,
watermerk, een URL of afbeeldingen waarop het logo van het merk centraal staat, door derden
gemaakt zijn;

pornografie, zoals beelden die seksueel expliciet gedrag afbeelden;

geweld, zoals beelden van bloed en sporen uit de praktijk;

aanstoot gevend - zoals beelden van asociale activiteiten, zoals plassen of braken van mensen
of dieren, dronkenschap of kwetsende gebaren;

Illegale praktijken, zoals afbeeldingen van drugs, roken of alcoholgebruik, en illegale activiteiten
zoals diefstal, mishandeling, autocriminaliteit of vandalisme;

propaganda voor terrorisme, zoals foto's die propaganda of het gedrag van een terroristische
groepering of activiteiten in verband met terrorisme weergeven;

promotie van bendes en wapens, zoals foto's van de hedendaagse promotie van bendegeweld,
of beelden die een wapen als hoofdonderwerp hebben (foto's van historische heropvoering van
gevechten zijn acceptabel).

extremistische haat, zoals foto's die neonazi's en extreemrechtse, racistische, homofobe en
antireligieuze denkbeelden verheerlijken;

spam, zoals beelden waarbij de nadruk ligt op een bedrijfsnaam of reclame.

politieke propaganda, bijvoorbeeld met beelden of inhoud waarin politieke standpunten of
denkbeelden tot uiting komen.
Opdracht

De deelnemer maakt een foto met daarop tenminste één hand met (kunst)nagels.

Minstens vier nagels moeten zichtbaar zijn op de poster.

De poster wordt door de organisatie geprint worden op A4 formaat. Ten behoeve hiervan moet
de eindfoto ongewijzigd in jpeg formaat digitaal verzonden worden aan info@nagelgilde.nl
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In verband met de hoge resolutie kan dit het best gebeuren met www.wetransfer.nl Eveneens
dient hier digitaal een foto aan toegevoegd te worden van de hand(en) op een neutrale (zwarte)
achtergrond recht van boven gefotografeerd. Dus zonder opmaak en zonder bewerkingen.
De foto moet een eenheid vormen. De achtergrond, kleuren, stijl van de nagels, belichting, ed.
De focus moet op de nagels liggen.
De foto moet worden gemaakt in een “cover foto shoot” stijl, denk hierbij aan de cover van een
magazine. Let op foto’s dienen dus in Portret stand (staande compositie) gemaakt te worden.
De wedstrijdorganisatie heeft het recht om de posters te publiceren.
Alle ingeleverde digitale posters zullen tijdens de competitie worden opgehangen en door de
jury worden beoordeeld. Daarnaast zal er ook een publieksprijs zijn.
Een eerder gemaakte poster en wat deelgenomen heeft aan een wedstrijd, mag niet deelnemen
aan deze wedstrijd (ook niet bij het niet behalen van een podium plek). Bij constatering van
hergebruik, zal de deelnemer worden gediskwalificeerd.

Beoordelingscriteria
Om een goede voorbereiding te kunnen treffen, is het belangrijk te weten waar de jury op let tijdens de
beoordeling:
Originaliteit: 10 punten

Hoe origineel is het design, is het een eigen design, of is het een kopie van een ander?

Heb je het al vaker gezien? Is het een uniek design? (anders dan andere designs.)

Bevat het geheel geen auteursrechtteken (copyright), zoals bijvoorbeeld: Disney.

Bij constatering van eerder gebruik van een foto of schending van een van de voorwaarden
volgt automatisch diskwalificatie
Vertaling van het thema: 10 punten

Wordt het goed voortgezet op alle nagels en is het een logisch geheel.

Het thema is duidelijk zichtbaar en compleet.
Visuele aantrekkingskracht: 10 punten

Heeft het een sterke grafische aantrekkingskracht. Is het vernieuwend en heeft het de wowfactor. De aandacht blijft (door het geheel) getrokken.
Kleurstelling: 10 punten

Heeft men gelet op het gebruik van de kleuren, maken deze het design tot één geheel?

Passen de kleuren bij het design? Versterken de kleuren het design?
Belichting / Kwaliteit van de foto 10 punten

Hoe is de totale set uitgelicht en belicht.

De foto dient scherp te zijn.

Is er gebruik gemaakt van diepte, scherp en onscherp.

Is hetgeen, waar de nadruk op dient te liggen, ook daadwerkelijk op die manier daar.
Styling 10 punten

Hoe worden de nagels gepresenteerd. Is er decoratie materiaal gebruikt, kleding style en
andere accessoires. Klopt het in het geheel.
Algehele indruk: 10 punten

Is het ontwerp volledig en behoeft het geen verbeteringen?

Maakt het design een uitstekende algehele indruk?

Is het design compleet en heeft het geen verbeteringen nodig?

Maakt de poster een goede algehele indruk.

Is het een cover foto die zo op de cover van een magazine kan.
Modelkeuze 10 punten

Passen de handen van het model bij het thema en passen de (kunst)nagels bij de handen van
het model qua vorm en kleur.

Zijn de handen en de nagels verzorgd.
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Klopt het geheel proportioneel en is er rekening gehouden met de positionering.

Nail Structure / Technical 10 punten

De nagels dienen correct aangebracht te zijn.

Is de structuur van de nagels goed?

Indien er gebruik wordt gemaakt van (afneembare) tips en dit duidelijk zichtbaar is, volgt een
punten aftrek van 5 punten.
Punten (bij max 10 punten)
10
Uitstekend
9
Bijna uitstekend
8
Heel goed
7
Goed
6
Boven gemiddelde

5
4
3
2
1

Gemiddeld
Onder gemiddeld
Slecht
Heel slecht
Onaanvaardbaar

Wedstrijdteam van het jaar
Deze wedstrijd telt mee voor het Benelux Wedstrijdteam van het jaar. Dat houdt in dat de punten die
door een teamlid van een wedstrijdteam worden behaald tijdens deze wedstrijd meetellen voor de
totaalscore van het desbetreffende wedstrijdteam.
Overall Winnaar van het Nederlands Kampioenschap Nagelstyling 2019
Degene die tijdens dit wedstrijdweekend de meeste punten weet te scoren van alle wedstrijden bij
elkaar mag zich overall winnaar van het Nederlands Kampioenschap Nagelstyling 2019 noemen.
Uiteraard behoord hier een mooie beker bij.
Procedure
Alle nagelstylisten die zich inschrijven voor deze wedstrijd, krijgen vooraf het wedstrijdreglement
toegestuurd. Zo kunnen alle deelnemers zich optimaal voorbereiden op de wedstrijd. Lees het
wedstrijdreglement goed door, want dat kan je punten schelen!
Deelnemers dienen digitale foto’s voor 24 juni as. Ingezonden te hebben. De prijsuitreiking is op 30
juni. Mocht voor, tijdens of na de jurering blijken dat de foto niet voldoet aan de gestelde eisen in dit
reglement, volgt alsnog diskwalificatie
Zorg ervoor dat op de poster (digitale foto) geen naam vermeld staat. Vermeld je naam duidelijk in de
e-mail.
Zowel voor, tijdens als na de wedstrijd dienen de deelnemers, hun modellen, trainers, coaches, etc. de
wedstrijdleiding met respect te behandelen. Is dit niet het geval dan betekent dit diskwalificatie van de
desbetreffende deelnemer. Dit ter beoordeling aan de wedstrijdorganisatie.
Indien een deelnemer in de prijzen valt (eerste, tweede of derde plaats) en de deelnemer is niet bij de
prijsuitreiking op 30 juni, dan zal deze plaats en bijbehorende prijs voor desbetreffende deelnemer
vervallen. De eerstvolgende deelnemer in de ranglijst zal dan deze plaats innemen.
Jury
De jury bestaat uit minimaal 3 personen, waaronder een onafhankelijke juryvoorzitter die het verloop
controleert van de procedures en deskundige juryleden vanuit de branche. De jury zal een speciale
‘’jury training’’ krijgen. Bij het staken der stemmen is het oordeel van de juryvoorzitter doorslaggevend.
Informatie van huishoudelijke aard

De deelnemers dienen zich voor aanvang van de wedstrijd te legitimeren aan de hand van een
geldig identiteitsbewijs.

Deelnemers die te laat zijn, worden gediskwalificeerd.
Prijzen
De winnaars (1, 2 en 3) verkrijgen een prijs.
Publieksprijs
De posters zullen vanaf 29 juni 12.00 uur tentoongesteld worden aan het publiek. Zij kunnen
aangeven welke poster zij het mooiste vinden. Degene met de meeste stemmen wint de publieksprijs.
Deze publieksprijs is het namaken van de inzending in een Step by Step foto shoot die gepubliceerd
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wordt in het Nail Design Magazine. Zorg er dus voor dat gebruikte accessoires beschikbaar moeten
blijven.
Overig
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, besluiten de wedstrijdleiding en de juryvoorzitter,
eventueel in samenspraak met de jury. Deze uitspraak is bindend. Het is niet mogelijk hiertegen in
beroep te gaan.
Deelnemers die zich inschrijven, verklaren akkoord te gaan met de inhoud en de strekking van dit
wedstrijdreglement en overige voorwaarden.
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