TIPBOX - Toelichting juryrapport
Met dit schrijven willen we je exact uitleggen wat we zoeken bij de
Tipbox Nail Battle en wat er beoordeeld wordt per onderdeel, zodat
je je goed kan voorbereiden, maar ook je uiteindelijke score goed
kan lezen. Mocht je na het lezen van deze toelichting nog vragen hebben, dan vernemen we dat graag
van je!

Uiting van thema
Voor elke Tipbox Nail Battle wordt een thema vastgesteld. Wordt dit thema goed duidelijk uit de
gemaakte art?
Originaliteit
Is het thema op een originele manier verwerkt?
Productgebruik
Is het gebruikte nailartproduct op een vernieuwende of bijzondere manier gebruikt?
Dimensie
De nailart mag 3D zijn, maar mag maximaal 3 mm uitsteken. Past de gekozen dimensie / hoogte van het
art onderdeel bij het design?
Kleur
De gekozen kleurstelling moet passen bij de uiting van het thema en de uiting van het thema versterken.
Bovendien moet het kleurgebruik ook in verhouding zijn tot het design. Het totale kleurbeeld moet
harmonieus en in verhouding zijn.
Meesterschap
Wat is de moeilijkheidsgraad van het design en de gebruikte technieken?
Nauwkeurigheid
De gebruikte techniek moet netjes, zuiver en nauwkeurig uitgevoerd zijn.
Compositie
Hoe is de plaatsing van het design op de tipboxnagels? De compositie moet harmonieus zijn en alle tips
bij het design betrekken.
Glans
Als gekozen wordt voor een volledig glanzende afwerking, dan moet de laag ook volledig glanzen. Als
bewust gekozen wordt om met doffe plekken, doffe details of doffe afwerklaag te werken, dan moet dat
ook duidelijk en als zodanig bedoeld naar voren komen in de nailart.
Productresten
Er mogen geen productresten als lijm, stof, glansgel in nagelriemen, lakresten, nailartresten, olieresten,
lotionresten, etc, achter blijven. Ook de bevestiging van de tips in de tipbox mag niet zichtbaar zijn.
Beschrijving
De beschrijving moet zowel ‘het verhaal’ achter de Tipbox vertellen als de gebruikte techniek. Hiervoor
mogen maximaal 150 woorden gebruikt worden. Een mooie opmaak van de beschrijving worden extra
gewaardeerd!
Techniek aantal
Er moeten minimaal 3 verschillende nailart technieken op relatief gelijkwaardig niveau gebruikt worden.

Tipbox presentatie
De tipbox mag maximaal 20x20x20 cm zijn. De tipbox mag bewerkt zijn, maar mag het design op de tips
niet overheersen of belemmeren.
Overall indruk
Wat is de algemene indruk die de Tipbox achterlaat?

TOTAAL
Al deze punten tezamen zorgen voor het puntentotaal van de vakjury. Hier wordt een formule op
toegepast, zodat er een cijfer tussen de 0 – 10 ontstaat. Dat is jouw eindcijfer en telt voor de ranking
van de Nail Battle!

Wij wensen je heel veel
toi toi toi
tijdens deze Nail Battle!

