
 
Nail Battle @Home 
Milk Bath / Inlay Gellak 
Reglement 
 
 

Opdracht 
Maak binnen 60 minuten 3 tips met een Milk Bath / Inlay Gellak. Je mag je inlay maken met gellak, 
nailart, verf, ink, etc. Het eindresultaat moet een glad en strak oppervlak hebben. Deze wedstrijd 
wordt via een video conferentie afgenomen. 
 
 

De wedstrijd 
• Na inschrijving voor deze wedstrijd krijg je van ons een link toegestuurd. Deze link geeft je 

toegang tot een besloten Facebook Messenger Room.  

• Log een kwartier voor aanvang van de wedstrijd in op de Messenger Room. 

• Je krijgt van ons de opdracht te horen. Hierna heb je 15 minuten de tijd om na te denken, te 
schetsen en producten klaar te zetten. Ook de tip mag je vast voorbereiden, zodat je direct 
kan beginnen als de wedstrijd start. 

• Zodra het startsein klinkt, moeten we de gehele wedstrijd met je mee kunnen kijken tijdens 
het werk. Zorg dus dat je werk altijd zichtbaar is tijdens de wedstrijd. 

• Als de wedstrijd klaar is, laat je direct je eindresultaat zien zo dicht mogelijk bij de camera.  

• Op aanwijzing van ons, maak je een scherpe foto van je nagel. Deze stuur je direct op via 
Messenger naar Nail Battle (https://m.me/nailbattlebenelux). Geen Messenger? Stuur je foto 
via Whatsapp (https://wa.me/31135119170)   

• Pas als je van ons een bevestiging van ontvangst van de foto hebt gekregen, verlaat je de 
Messenger Room.  

• De uitslag wordt omstreeks 17:30 uur live bekend gemaakt via de Nail Battle Facebook 
Pagina (https://www.facebook.com/nailbattlebenelux). 

 
 

Technische specs 
• Zorg dat je een goede webcam/telefooncamera hebt waarmee je jezelf / je werk kan filmen 

tijdens de wedstrijd.  

• Zorg dat je telefoon / laptop / computer / tablet is aangesloten op het stroomnetwerk of 
zorg voor extra stroom via een powerbank (streamen kost veel stroom). 

• Zorg dat je telefoon / laptop / computer / tablet verbonden is met een goed wifi netwerk of 
vaste internet verbinding. 

• Bij voorkeur neem je deel aan de Messenger Room met een Facebook Messenger account. 
Dit is niet verplicht, je kan ook zonder Facebook of Messenger deelnemen. Open dan de link 
naar de room met Google Chrome (andere browsers werken niet). 

• Zorg ervoor dat je Messenger of Google Chrome toegang geeft tot je camera en microfoon 
als deze daar om vraagt. 

• Technisch uitgedaagd of een digibeet? Geen probleem! We helpen je graag alles juist in te 
stellen. Doe mee met de test sessie op zaterdag 13 juni 10:00 uur! Als je gewoon even wil 
testen en voelen hoe het eraan toe gaat in een Messenger Room, dan ben je ook van harte 
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welkom bij de test! De test room is te bereiken via deze link: 
https://msngr.com/3MhQOFylW4StWT8q  

 
 

Jurycriteria 
 
Originaliteit  
Is het een originele nailart? Zijn er technieken of onderdelen te zien die we nog niet zo vaak gezien 
hebben? Is de totale nailart gedurfd en ‘out of the box’? 
 
Visuele aantrekkingskracht 
Valt de nailart op in 1 oogopslag? Houdt het de aandacht vast? Is de nailart prettig om naar te kijken? 
 
Kleurstelling 
Zijn de kleuren met elkaar in balans? Is er een unieke kleurstelling gebruikt? Kloppen de kleuren bij 
de uitstraling van de nailart? 
 
Evenwicht 
Is de nailart in evenwicht? Is er een balans van toegepaste nailart op de verschillende nagels? 
Bevatten alle nagels evenveel nailart? Voegt de gebruikte hoeveelheid nailart toe aan het totale 
design? Is er voldoende diepte te zien in de nailart? 
 
Detail & nauwkeurigheid 
Is er netjes gewerkt? Zijn de details netjes geplaatst? Is er duidelijk controle geweest bij het maken 
van de nailart? 
 
Afwerking 
Is de topgel netjes aangebracht? Zijn er stofdeeltjes of resten zichtbaar? Maakt de nailart een 
voltooide indruk? 
 
 

Vragen? 
Heb je vragen over deze wedstrijd? Stuur je vraag naar nailbattle@pika-nails.nl, naar Messenger 
(https://m.me/nailbattlebenelux) of naar Whatsapp (https://wa.me/31135119170) 
 
 

Disclaimer 
Indien een deelnemer de regels overtreedt of wanneer de organisatie twijfelt over de eerlijkheid van 
de deelname, dan behoudt organisatie zich het recht voor om de deelnemer te diskwalificeren. Dit 
geeft geen recht op restitutie. Alle gemaakte foto’s en video’s die tijdens deze wedstrijd gemaakt 
worden, mogen voor commerciële doeleinden gebruikt worden voor en door de organisatie.  
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