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FANTASY NAIL ART
temat: Królowa zakupów
sierpnia godz. 17:15 – 17:30

Konkurencja artystyczna z podziałem na weteranów i początkujących, bez podziału na
żel czy akryl. Stylista wybiera sam, czy pracuje w technice żelowej, czy akrylowej.
Konkurs polega na zaprezentowaniu wykonanego przestrzennego zdobienia paznokci
na obu dłoniach zgodnych z tematem – praca na modelce.
Regulamin
1. Zawodnicy mogą przesłać więcej niż jedno zgłoszenie, ale muszą zapłacić opłatę
rejestracyjną za każde zgłoszenie. W przypadku zgłoszenia więcej niż jednej pracy,
tylko stylizacja, która uzyska najwyższą ilość punktów będzie się liczyć do Pucharu
NP zarówno indywidualnie jak i drużynowo.
2. Wszystkie prace związane z wykonaniem stylizacji, w tym przygotowanie modelki,
muszą zostać zakończone przed rozpoczęciem zawodów. Organizator nie zapewnia
stanowiska pracy.
3. Cała stylizacja paznokci i modelki ( włosy i makijaż)musi być wykonana przez
zawodnika, który zarejestruje się do tego konkursu.
4. Wszystkie zdobienia paznokci muszą być wykonane z profesjonalnych produktów
do paznokci (kolorowy akryl - płyn i proszek, żel światłoutwardzalny, naklejki,
żywice, pasty, cyrkonie itp.).
5. Można używać zdobień, ale NIE mogą przekraczać 25% ogólnego projektu.
** 5a. Cała stylizacja każdego zgłoszenia musi zostać wykonana przez zawodnika
zarejestrowanego do tego konkursu, z wyjątkiem zakupionego stroju. To musi zostać
przekazane w czasie oceny przez sędziów. Jeśli NAILPRO stwierdzi, że ta zasada
została naruszona, zawodnik będzie miał zakaz rywalizacji w dowolnym konkursie
NAILPRO lub NAILPRO prowadzonym przez okres jednego roku.
6. Model musi być w kostiumie i przygotowany do oceny w zaplanowanym czasie
konkurencji. Nie odbędzie się odprawa dla tej konkurencji.
7. Modele będą występować podczas oceniania i będą mogły chodzić w kostiumach
bez pomocy.
8. Temat każdego konkursu Fantasy Nail Art zostanie ogłoszony przed rozpoczęciem
roku konkursowego. Temat musi być przestrzegany na wszystkich dziesięciu
paznokciach.
NAILPRO Poland: Shopping queen / Królowa zakupów

9. Zawodnicy NIE mogą przedstawiać dzieł sztuki, wzorów ani logotypów
chronionych prawami autorskimi. Kary za używanie logo chronionego prawami
autorskimi będą poddawane ocenie według uznania sędziego.
10. Paznokcie muszą być włączone do projektu. NIE mogą służyć tylko jako baza.
Odjęte zostanie 10 punktów, w przypadku kiedy paznokcie nie będą częścią projektu.
Każdy wystylizowany paznokieć musi być indywidualnie przymocowany do każdego
naturalnego paznokcia modelki. Nie może być oddzielony od naturalnego paznokcia
modela lub przymocowany do palców lub dłoni w taki sposób, aby "wyglądał" tak,
jakby był przyczepiony. Każdy wystylizowany paznokieć na dzieło sztuki może być
przeplatane z inną grafiką paznokcia, ale tak by był wyraźnie wyróżniał się jako
indywidualny paznokieć. Rozmiar stylizacji nie będzie brany pod uwagę przy ocenie
złożoności.
10 A. Rozmiar wystylizowanych paznokci nie będzie brany pod uwagę przy ocenie
złożoności.
** 11. Rekwizyty mogą być częścią kostiumu, ale muszą być mniejsze niż modelka.
12. Zawodnicy muszą przygotować i złożyć pisemne oświadczenie w dwóch
częściach. Jeden wyszczególniający produkty i procesy wykorzystywane do tworzenia
stylizacji opowiadający historię swojej interpretacji tematu. Niedostarczenie
oświadczeń spowoduje odjęciu 5 punktów od ogólnego wyniku. W oświadczeniach
NIE wolno podawać nazw konkretnych marek czy producentów, NIE WOLNO
ODAWAĆ SWOICH DANYCH.
** 13. Ogólne wrażenie będzie oceniane podczas prezentacji samych paznokci jak i
całości wraz z kostiumem.
14. Fantasy Nail Art będzie oceniane w następujących kategoriach: oryginalność,
kolor, kostium, design, zainteresowanie wizualne, równowaga, ogólne wrażenie,
prezentacja, złożoność, wykonanie, szczegóły i motyw.
15. Wszelkie projekty Fantasy Nail Art, które wygrywają lub już wygrały, pierwsze
miejsce w konkursie NAILPRO, nie mogą być ponownie wykorzystane przez
zwycięzcę lub skopiowane przez innych zawodników w kolejnych konkursach
NAILPRO. Organizator konkursu NAILPRO zdyskwalifikuje każdy projekt, który
uważa za zbyt podobny do zwycięskiego projektu. Jakakolwiek dyskusja z
organizatorem konkursu NAILPRO o projektach odbędzie się w ścisłej tajemnicy.
** Nowa reguła / zmiana
Własność firmy Nailpro Competition © 2018 Creative Age Publications. Wszystkie
zasady konkursu Nailpro są objęte prawami autorskimi, a wszelkie prawa zastrzeżone.
Używane na podstawie licencji.

Kryteria oceny
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Sędzia 1
Oryginalność – 5 punktów
- projekt jest innowacyjny (nowy i oryginalny)
- projekt jest wyjątkowy (różni się od innych wzorów, które widzieliśmy w przeszłości i
innych edycji)
- projekt jest zgodny z wytycznymi prawa autorskiego
Kolor – 10 punktów
- kolory poprawiają wygląd
- kolory się uzupełniają
Kostium - 10 punktów
- kostium uzupełnia motyw i grafikę
- kostium jest kompletny i nie wymaga poprawy
- kostium jest schludny, czysty i dobrze zbudowany
- kostium jest dobrze skonstruowany zgodnie z interpretacją tematu przez zawodników.
Przykład, jeśli hasło ma być niechlujne, niechlujne lub zakrwawione, należy to zrobić dobrze.
- kostium jest dobrze przemyślany z dodatkowymi dodatkami, jeśli sklep został kupiony.
- kostium jest kompletny z makijażem, farbą do ciała lub innymi akcesoriami
Projekt – 10 punktów
- projekt poprawia motyw
- projekt jest całkowicie przemyślany
- projekt jest w tematyce fantasy. Coś niezwykłego, nie prostego, ale fantastyczna stylizacja.
MUSI BYĆ przyczepiona do paznokci i nie może być osadzona TYLKO na platformie
Sędzia 2
Zainteresowanie wizualne - 10 punktów
- projekt przyciąga twoją uwagę
- projekt zatrzymuje twoją uwagę
- projekt nadal zwraca uwagę na nowe szczegóły
Balans - 5 punktów
- różne elementy projektu są dobrze wyważone, ani zbyt rzadkie, ani zbyt ruchliwe
- suma projektu jest zgodna z częściami całego projektu
Ogólne wrażenia - 10 punktów
- projekt robi doskonałe ogólne wrażenie
- projekt jest kompletny i nie wymaga poprawy
** Prezentacja - 10 punktów
- opis jest prezentowany w Wytycznych dla paznokci Fantasy
- opis stanowi doskonałą prezentację
- starano się o przedstawienie tego opisu
- pisemne oświadczenie jest dołączone, jest kompletne i zrozumiałe
Sędzia 3
Złożoność - 10 punktów
- projekt jest mistrzowski, wymagający umiejętności i wysiłku
- projekt obejmuje wiele technik

- szczegóły projektu są czyste, jasne i precyzyjne
- detal jest więcej niż wystarczający dla tego projektu
- szczegóły wyjaśniają projekt, dodając jemu wymiar
Motyw - 10 punktów
- temat jest oczywisty i całkowicie rozwinięty
- temat jest kontynuowany na wszystkich 10 paznokciach
- projekt podkreśla motyw
Skala oceny 10 pkt
10 Bez skazy
9 Praktycznie idealny
8 Bardzo dobry
7 Dobry
6 Nieco powyżej średniej
5 Średni
4 Poniżej przeciętnej
3 Słabo
2 Bardzo słabo
1 Jest niedopuszczalnie

Koszt udziału

do 15 sierpnia 2018 po 15 sierpnia 2018

poczatkujący

50 euro 75 euro

weteran

85 euro 100 euro

Nagrody
poczatkujący puchar, dyplom, nagroda rzeczowa
weteran 1. miejsce – 150 euro, 2. miejsce – 120 euro,
3. miejsce – 100 euro, puchar, dyplom

Każdy z uczestników otrzyma dyplom uczestnictwa.
.

Wykonanie - 5 punktów
- ogólna jakość pracy wykazuje wybitne umiejętności artystyczne
- wykonanie jest schludne i czyste
Szczegóły - 5 punktów
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