Hand Poster
Reglement
Opdracht

Maak een “Magazine Cover Style” poster op A3 formaat met daarop minimaal 1 hand
met mooie nagels, in een mooie setting.

THEMA / Ontwerp
Zelf te kiezen.
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Op de poster moet minimaal 1 volledige hand afgebeeld zijn, met daarop mooie
nagels.
Alle soorten nagels zijn toegestaan, zoals mooi verzorgde natuurlijke nagels, gellak op
natuurlijke nagels, korte kunstnagels, lange kunstnagels, wel nailart, geen nailart,
French, Full Color, draagbaar, niet draagbaar, etc. Alles mag!
Alle producten zijn op de nagels toegestaan
De handen en nagels moeten het hoofdonderwerp van de poster zijn.
Het werken met voorwerpen om een setting te creëren, is toegestaan.
Er mag geen gezicht of volledig model zichtbaar zijn. Hiervoor verwijzen we naar de
model poster wedstrijd.
Er moet sprake zijn van een samenhangend en harmonieus beeld.
De poster moet in portret view gemaakt zijn. Landscape view is niet toegestaan.
Het beeld moet scherp zijn ter hoogte van de hand(en). Een onscherpe achtergrond of
onscherpe uitloop naar de randen is toegestaan. Onscherpe delen zijn niet verplicht.
De poster mag in kleur, sepia of zwart/wit zijn.
De poster mag niet voorzien zijn van een naam of logo van de maker. Ook de
afbeelding zelf moet anoniem zijn en mag geen verwijzingen bevatten naar de maker.
Op de poster mogen geen merken van nagelproducten afgebeeld worden.
De poster moet afgedrukt op A3 formaat ingeleverd worden.
De poster mag niet in een lijst zitten
De poster moet ook in JPG formaat worden aangeleverd op nailbattle@pika-nails.nl.
Bij de poster moet een korte beschrijving ingeleverd worden van max 5 regels, waarin
verklaard wordt wat het thema is en hoe het thema is vertaald in het beeld. Er is geen
productbeschrijving nodig. Op de beschrijving mag geen naam of logo van de maker
afgebeeld zijn. Ook mag het geen verwijzing naar de maker bevatten, waarmee
overduidelijk wordt wie de maker is.

Heb je al een Poster gemaakt en daarmee meegedaan aan een andere wedstrijd en
is hij daarbij niet in de prijzen gevallen? En voldoet de Poster aan de regels van
deze wedstrijd? Dan mag je Poster meedoen! Je hoeft dus niet per se een nieuwe te
maken.

Divisies
Divisie 1 | Nagelstylisten met minder dan 5 deelnames aan Poster wedstrijden en die nog niet
eerder een soortgelijke wedstrijd hebben gewonnen (1e plaats).
Divisie 2 | Nagelstylisten met 5 of meer deelnames aan Poster wedstrijden of die eerder een
soortgelijke wedstrijd hebben gewonnen (1e plaats).
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 Poster
De Poster moet uiterlijk op 3 juni voor 9:30 uur ingeleverd worden bij Den Boogaard
(wedstrijdlocatie). De Poster mag ook eerder aangeleverd worden bij Pika-Nails. Dit mag
persoonlijk of per post.
Op 3 juni vanaf 12:00 uur zullen alle ingeleverde Posters samen met het deelnamenummer
worden tentoongesteld in Den Boogaard.

De winnaar
Het publiek kan op 3 juni van 12:00 tot 15:00 uur via een stembiljet zijn/haar favoriet kiezen.
De Poster met de meeste stemmen wint daarmee de publieksprijs. Hierbij zal geen
onderscheid gemaakt worden in divisies.
De jury van de Nail Battle zal ook alle Posters jureren. De Poster met de meeste punten van
de jury wint de juryprijs. Hierbij zal wel een onderscheid gemaakt worden in divisies. Alle
Poster deelnemers krijgen een juryrapport mee naar huis met daarin adviezen en aanwijzingen
van de jury voor een volgende deelname aan Poster wedstrijden.

Ophalen / terugsturen Poster
Direct na de prijsuitreiking mag deelnemer de Poster ophalen en mee naar huis nemen, samen
met het juryrapport. Als de Poster 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 Poster 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 Hand Poster Battle. Wil de deelnemer dus 2x meedoen,
dan betaalt hij/zij 2x de kosten van de Hand Poster Battle. Wil de deelnemer 3x
meedoen, dan betaalt hij/zij 3x de kosten, etc, etc. LET OP: het is niet toegestaan om
dezelfde nagels of setting meerdere keren mee te laten doen. Elke deelname moet een
totaal nieuw concept met nieuwe nagels zijn.
4. De Hand Poster moet zo aangeleverd worden dat niemand voortijdig de Poster kan
zien. Na registratie van alle Posters, worden de Posters anoniem tentoongesteld.
5. Samen met de registratie van de Poster moet de deelnemer de beschrijving inleveren.
6. De beschrijving zal ook aan het publiek getoond worden, als begeleiding bij de Poster.
De inspiratiebron mag dan ook geen naam of logo van (het bedrijf van) deelnemer
bevatten.
7. 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 Poster van hem/haar is, dan
maakt deze geen kans meer op de prijzen.
8. De publieksjurering geschiedt d.m.v. stembriefjes die het publiek kan invullen. Elke
bezoeker krijgt 1 stembriefje en mag 1 stem uitbrengen.
9. Er kan tot 15:00 uur door het publiek gestemd worden. Daarna sluit de stembus en
worden de stemmen geteld.
10. De jurering door de Nail Battle jury zal geschieden d.m.v. het juryrapport. Deelnemer
krijgt het juryrapport na de wedstrijd mee naar huis, samen met zijn/haar Poster.
11. Er zijn twee prijzen te winnen: de juryprijs en de publieksprijs. Elke Poster die goed
en tijdig geregistreerd is, maakt kans op beide prijzen.
12. Het is mogelijk dat 1 Poster beide prijzen wint. Dit hoeft echter niet altijd het geval te
zijn.
13. De uitslag van de wedstrijd, zoals bekend gemaakt bij de prijsuitreiking, is bindend.
14. In geval van ernstige overtreding van de regels zal de Poster van de betreffende
deelnemer gediskwalificeerd worden.
15. Bij afwezigheid tijdens de wedstrijd of bij annulering van deelname aan de wedstrijd
is restitutie van het inschrijfgeld niet mogelijk.
16. Alle foto’s en opnamen gemaakt door de organisatie, zijn eigendom van de organisatie
en mogen gebruikt worden als promotiemateriaal.
17. De organisatie is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan de Poster.

Jury Criteria
Nagels & Hand
De nagels, nagelriemen en hand moeten mooi verzorgd zijn.
10 punten
Originaliteit
Is het een origineel thema? En is het thema op een originele manier verwerkt?
10 punten
Uiting van thema
Elke deelnemer levert bij zijn/haar Poster een thema beschrijving aan. Is het thema goed terug
te vinden in het ontwerp?
10 punten

Visuele aantrekkingskracht
De Poster moeten visueel uitdagend zijn om naar te kijken en de aandacht vasthouden.
10 punten
Setting & Staging
Is de stand van de hand origineel? Speelt de hand de hoofdrol in de poster? Is de totale opmaak
van de poster origineel en in balans?
10 punten
Kleurstelling
Passen de gebruikte kleuren bij het thema? Is er voldoende, maar niet te veel kleurvariatie
gebruikt in de totale poster?
10 punten
Belichting
Is de hand op de juiste of originele manier belicht? Klopt de totale belichting van de poster?
10 punten
Afwerking
De totale styling van zowel nagels als poster is met zorg gedaan. De hand is scherp
gefotografeerd. Eventuele onscherpe delen zijn op de juiste manier verwerkt in de poster.
10 punten
Algemene indruk
Wat is de algemene indruk die de Poster achterlaat? Heeft het een Wow-factor? Is hij
Magazine Cover waardig?
10 punten
Beschrijving
Voor de beschrijving worden geen punten gegeven. Bij het missen van een beschrijving
worden er 5 punten in mindering gebracht.

Vragen?
Voor vragen of meer informatie neem je contact op met Pika-Nails via nailbattle@pika-nails.nl,
+31 13 511 91 70 of kijk op www.nailbattle.nl .

