SPELREGELS HAIRTALENT COMPETITIE

1. Iedere kapper/ster die minimaal drie jaar geleden een erkende kappersopleiding in Nederland
heeft afgerond (rekenend vanaf september 2019) en werkzaam is in de kappersbranche (bij een
kapsalon of als zelfstandige) kan deelnemen aan de Hairtalent Competitie. (deelnemer)
2. De organisatie van de Hairtalent Competitie is in handen van Marketing Generation B.V. en CT
Support en wordt ondersteund door Ministry of Beauty en Pivot Point Nederland (organisatoren)
3. Inschrijving dient te geschieden middels het inschrijvingsformulier op de website. Deze kun je
downloaden op https://www.haarmodelijn.nl/hairtalent-Competitie. Zorg dat je deze volledig
invult en opstuurt samen met het presentatie filmpje.
4. Het presentatie filmpje moet voldoen aan de volgende voorwaarden:
• Duur van het filmpje is niet langer dan 5 minuten.
• Stel jezelf voor met je naam, leeftijd, woonplaats en hoe lang je werkzaam bent in het
kappersvak (na je opleiding)
• Laat een vaktechnische handeling zien bijv. kniptechniek of opsteken of kleurtechniek dit
mag op zowel een model als op een oefenhoofd
• Geef een duidelijke uitleg middels je stem bij deze vaktechnische handeling
• Tip, film horizontaal ipv verticaal.
5. Het presentatie filmpje is niet eerder gepubliceerd en mag ook niet voor 19 december 2022
gedeeld worden .
6. Inzendingen kunnen worden ingediend tot 19 december 2022. De inzending kun je e-mailen naar
info@haarmodelijn.nl. Dit mag ook via een Wetransferlink.
7. Inzendingen die na 19 december 2022 worden ingediend, worden niet in aanmerking genomen
of beoordeeld.
Na ontvangst wordt je filmpje door een vakkundige jury beoordeeld. Je ontvangt een bericht of je
wel of niet door gaat naar de 2e ronde.
8. De 2e ronde vindt plaats in een trainingscentrum voor kappers, daar wordt je verzocht om een
live presentatie te geven van max 15 min op een model of oefenhoofd. Het model of oefenhoofd
dien je zelf mee te nemen. De daar aanwezige jury zal je beoordelen op de volgende criteria:
• Uitvoering vaktechnische handelingen
• Presentatie (hoe leg je het uit)
• Taalgebruik
• Uitstraling
9. Bij deelname geef je toestemming dat je inzending en gepresenteerde techniek e.d. vrij zijn te
gebruiken voor eventuele promotie doeleinden en dat het beeldmateriaal vrij gedeeld mag
worden door de organisatoren van de Hairtalent Competitie .
10. Getoonde technieken / creatie moet door jezelf zijn gemaakt.
11. De beslissing van de jury is definitief. Over dit besluit wordt niet gecorrespondeerd. Deelnemers
hebben geen recht op verhaal.
12. Door het aanvraagformulier in te vullen, gaat de deelnemer akkoord met onze regels en
voorschriften.
13. In alle zaken waarin de spelregels niet voorziet, beslissen de organisatoren van de Hairtalent
Competitie. Daarbij behouden de organisatoren van de Hairtalent Competitie zich het recht voor
om op elk moment de wedstrijd te beëindigen en/of de bovengenoemde spelregels en
voorschriften te wijzigen.

