NAILPRO POLAND 2019 Soak-Off Gel Nail Art
temat: Wedding (Ślub)
data: 20 wrzesień godz. 8:30 – 9:30

10. Przed każdym rozpoczęciem konkursu zostaną ogłoszone tematy dotyczące każdego z nich.
Temat musi być przestrzegany na wszystkich 5 paznokciach.

Konkurencja bez podziału na weteranów, mistrzów i początkujących.
Wykonanie stylizacji zgodnie z tematem na jednej dłoni – praca na modelce.

11. Podczas oceny wszelakie uszkodzenia naturalnych paznokci, skórek lub dłoni modelki nie
będą brane pod uwagę

Regulamin

11.A. Można zastosować soak off gel top coat / glitter soak off gel polish w tym także produkty
dające matowe, satynowe wykończenie.

1. Zawodnicy mają 1 godzinę, na wykonanie stylizacji na 5 paznokciach jednej dłoni ( o ile nie
zaznaczono inaczej w harmonogramie dziennym ) przy użyciu żeli soak – off. Stylizacja musi
być wykonana tylko na naturalnych paznokciach.

12. Nie dozwolone jest zastosowanie mydła i innych produktów nawilżających (oleje, kremy,
płyny, itp.) do oczyszczenia dłoni.

2. Paznokcie modelki należy przygotować pod aplikację soak – off gel przed rozpoczęciem
konkursu.
3. Zdobienie należy wykonywać wyłącznie produktami typu soak – off gel.
4. Zdobienie należy wykonać na polu konkursowym. Nie dozwolona jest aplikacja produktów
przed rozpoczęciem konkursu.
5. Na stoliku w miejscu konkursowym, mogą się znajdować tylko produkty typu soak – off gel.
Nie dozwolone jest posiadanie na stoliku tradycyjnych żeli, farb, paint żeli, tradycyjnego lakieru
i innych akcesoriów.
6. Uczestnik konkursu udostępni do kontroli sędziom technicznym wszystkie produkty, które
będzie używał podczas tej konkurencji do wykonania stylizacji przed rozpoczęciem konkurencji.
Produkty muszą znajdować się w oryginalnych opakowaniach z wyraźnym napisem "Soak Off
Gel".
7. Do wykonania stylizacji można użyć ozdoby, jednak ich ilość nie może przekraczać 25%
całkowitego projektu.
8. Wykonane zdobienie na paznokciach może być płaskie lub lekko wypukłe / podniesione.

NAILPRO Poland 2019, temat: Wedding (Ślub)

13. Zawodnicy nie mogą wzorować się na dostępnych dziełach sztuki, wzorach lub logotypach.
14. Wszystkie pilniki i polerki muszą być nowe, nie wolno dodawać żadnych dodatków, takich
jak olejków w celu wybłyszczania lub nawilżania wału okołopaznokciowego.
15. Konkurencja zostanie oceniona w następujących 12 kategoriach: oryginalność, wizualne
zainteresowanie, kolor, wymiar, równowaga, design, aplikacja soak - off, ogólne wrażenie,
złożoność, wykonanie, szczegółowość, temat.
16. Każdy projekt Soak - Off Gel Nail Art, który wygrywa lub wygrał już pierwsze miejsce w
konkursie Nailpro Global Nail Competitions, nie może zostać ponownie wykorzystany przez
zwycięzcę lub skopiowany przez innych uczestników w kolejnych konkursach Nailpro
Competitions. Organizator Nailpro Poland zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji każdego
projektu, który uznany będzie za zbyt podobny do zwycięskiego projektu. Wszelkie dyskusje z
pracownikami organizatora Nailpro Poland o projektach odbędzie się w ścisłej tajemnicy, bez
udziału osób trzecich.
WAŻNE!!! Każdy uczestnik, który zauważy u innego uczestnika złamanie regulaminu
podczas trwania konkurencji ma obowiązek zgłosić to natychmiast sędziemu technicznemu
/ organizatorowi. Wszelkie niezgodności zgłoszone po zakończeniu konkurencji nie będą
uwzględnianie.

9. Podniesienie powierzchni może być w wyniku zastosowania elementu nail artu wykonanego z
soak – off gel, jednak nie może być ono wyższe niż ¼ cala nad powierzchnią naturalnego
paznokcia. Projekt musi być zgodny z tematem.
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Kryteria oceny

Sędzia 3

Sędzia 1

Złożoność - 10 punktów
- Projekt jest wyzwaniem, wymaga umiejętności i wysiłku
- Projekt obejmuje wiele technik

Oryginalność - 5 Punktów
- Projekt jest innowacyjny (nowy i oryginalny)
- Projekt jest wyjątkowy (różni się od innych wzorów, które widzieliśmy w przeszłości)
Wizualne zainteresowanie - 10 punktów
- Projekt przyciąga uwagę
- Projekt przykuwa uwagę

Wykonanie - 10 punktów
- Ogólna jakość pracy wykazuje wybitne umiejętności artystyczne
- Wykonanie jest schludne, czyste i precyzyjne
Szczegóły - 10 punktów
- Szczegóły projektu są czyste i precyzyjne
- Projekt ma adekwatne szczegóły

Kolor - 10 punktów
- Kolory poprawiają wygląd
- Kolory uzupełniają się wzajemnie
Zastosowanie produktu - 5 punktów
- Powierzchnia paznokci całkowicie pokryta: blisko skórek i obejmuje wszystkie krawędzie
- Aplikacja produktów jest gładka, równa i czysta
- Wykończenie jest w kształcie paznokcia / równo z wałami paznokciowymi
- Brzegi paznokci pokryte produktem / stylizacja jest zamknięta
Sędzia 2
Balans - 10 punktów
- Różne elementy projektu są dobrze wyważone / z balansowane
- Całościowo projekt jest zgodny z elementami projektu
Projekt - 5 punktów
- Projekt wzbogaca temat
- Projekt jest dobrze przemyślany
- Projekt jest kompletny i nie wymaga poprawy
Wymiar - 10 punktów
- Grafika jest oczywista i zgodna z zasadami aplikacji soak – off gel na paznokcie
- Wymiar podkreśla temat i jest zrównoważony
Ogólne wrażenie - 10 punktów
- Ten projekt sprawia wrażenie doskonałego
- Ten projekt jest kompletny i nie wymaga poprawy
- Ten projekt został przedstawiony w oparciu o zasady żelowania paznokci

Temat - 5 Punktów
- Temat jest oczywisty i całkowicie rozwinięty
- Temat jest kontynuowany na wszystkich 5 paznokcie
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
brak podziału na
poczatkujących
i weteranów
Nagrody
brak podziału na
poczatkujących
i weteranów

do 31 lipca 2019
30 euro

od 3 sierpnia 2019
35 euro

medal, dyplom, nagroda rzeczowa
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