ZASADY I REGULAMIN
O FRYZJERZE/ZESPOLE
1. Kategoria Color Vision jest dostępna dla wszystkich fryzjerów/kolorystów w każdym wieku. Nie ma ograniczeń wiekowych dla
modelki i asystenta.
2. Członkowie rodzin (bracia, siostry, rodzice, dzieci, mężowie lub współzamieszkujący partnerzy) pracowników firmy Orbico
Salon Professional nie będą mogli wziąć udziału w konkursie. Tacy kandydaci zostaną automatycznie zdyskwalifikowani.
3. Zespół biorący udział w konkursie składa się z fryzjera oraz modelki i może być wspierany przez asystenta (do pomocy przy
strzyżeniu włosów). Jedynie fryzjer (którego nazwisko znajduje się na formularzu zgłoszeniowym) może wykonać koloryzację,
wymodelować fryzurę, a następnie otrzymać nagrodę.
4. Fryzjer musi być wykwalifikowany i zatrudniony przez salon fryzjerski biorący udział w konkursie. Obowiązek ten nie dotyczy
modelki, ani asystenta.
5. Pomiędzy etapem selekcji zgłoszonych fotografii, a konkursem regionalnym/krajowym można zmienić modelkę i asystenta.
O SALONIE
6. Salony mogą zgłaszać tak wielu zawodników, ilu chcą, ale na formularzu zgłoszeniowym można umieścić nazwisko tylko
jednego zawodnika.
7. Zawodnicy mogą przedłożyć jedno zgłoszenie, tylko w jednej kategorii – Creative Vision lub Color Vision.
8. Nazwa salonu, która pojawi się na formularzu zgłoszeniowym będzie wskazywać na salon, który fryzjer będzie reprezentować
podczas konkursu. Jeśli zawodnik opuści swoje miejsce pracy (tj. przeniesie się do innego salonu) na jakimkolwiek etapie
konkursu, straci prawo do udziału w konkursie. W przypadku wycofania się zawodnika, po zgłoszeniu zdjęcia, salon straci
prawo do udziału rywalizacji
O PRODUKTACH I NARZĘDZIACH
9. Można używać wyłącznie produktów Wella Professionals. Wykorzystane produkty (w tym produkty do koloryzacji) muszą być
wskazane w formularzu aplikacji i pakiecie kategorii.
10. Używanie sztucznych włosów jest zabronione przez cały czas trwania konkursu (niedozwolone są treski, przedłużenia, itp.).
11. Każdy fryzjer/zespół odpowiedzialny jest za dostarczenie własnego sprzętu osobistego (jak np. nożyczki, szczotki, grzebienie,
akcesoria do makijażu i ubrania) pozwalającego na uzyskanie w pełni wykończonego look’u.
12. Wella Professionals zapewnia suszarki, prostownice oraz asortyment produktów do stylizacji/wykończenia fryzur. Inne
urządzenia elektryczne używane przez fryzjera (np. lokówki i karbownice) muszą spełniać wszystkie wymogi BHP oraz
posiadać ważny certyfikat bezpieczeństwa, a także muszą zostać zatwierdzone przez NTVA na miejscu.
13. Wella Professionals nie ponosi żadnej odpowiedzialności za utratę i/lub uszkodzenie urządzeń elektrycznych.
14. Zawodnik odpowiedzialny jest za wykonanie oceny wrażliwości skóry modelki na 48 godzin przed nałożeniem farby. Modelka
musi podpisać dostarczony na miejscu formularz zgody na usługi fryzjerskie.
O FORMULARZU ZGŁOSZENIA/ ETAPIE ZDJĘĆ
15. Formularz zgłoszenia Color Vision zawiera:
- podpisane oświadczenie;
- dwa kolorowe zdjęcia modelki o wymiarach 20x25 cm każde (jedno zdjęcie głowy i ramion modelki przed metamorfozą
i jedno zdjęcie głowy i ramion modelki po wykreowaniu konkursowego look’u).
16. Termin zgłoszenia to 31. maja 2018 r., a zdjęcia należy przesłać na adres Studio Wella, ul. Smocza 1, 01-012 Warszawa.
Formularze zgłoszeniowe otrzymane po tym terminie nie będą akceptowane.
17. Zgłoszenia/zdjęcia, które wcześniej były publikowane, nie będą brane pod uwagę (prawa do zdjęć wykonywanych podczas
konkursu są zarezerwowane dla firmy Wella Professionals). Wszystkie otrzymane i zrobione zdjęcia stają się własnością
Wella Professionals i mogą być wykorzystywane w celach reklamowych. Zdjęcia nie podlegają zwrotowi. Będą one oceniane
na podstawie następujących kryteriów:
- Znacząca zmiana pomiędzy zdjęciem modelki „przed” i „po”;
- Jak sposób strzyżenia i kolor się wzajemnie uzupełniają (forma i długość);
- Czy sposób strzyżenia i stylizacja włosów pasują do kształtu twarzy modelki;
- Czy efekt końcowy jest piękny, przyjazny do noszenia i odpowiedni do salonu;
Najlepsze look’i przejdą do następnego etapu
O DOBORZE PAKIETU APLIKACJI
18. Dobór pakietu aplikacji Color Vision zawiera: kompletny pakiet Color Vision, przedstawiający w zarysie Koncept Koloryzacji,
który musi obejmować:
> Motywy zarysowujące, dlaczego całościowy look jest realizacją indywidualnej wizji, a zarazem jest przyjazny do
noszenia i pasuje do modelki;
> Objaśnienie zastosowanych technik koloryzacyjnych i uzasadnienie dlaczego ich użyto;
> Wyjaśnienie, w jaki sposób kolor dopełnia fryzurę;
> Prezentację wybranych odcieni/mieszanek z nazwami produktów i ich liczbą;
> Listę wszystkich użytych produktów Wella Professionals;
> Opis krok po kroku, jak zostały rozmieszczone kolory.

Pakiety aplikacji należy przesłać na adres Studio Wella, ul. Smocza 1, 01-012 Warszawa przed 31. maja 2018 r. Zgłoszenia
nadesłane po tym terminie nie będą brane pod uwagę. Najlepszy kompletny formularz zgłoszeniowy (np. zdjęcie i pakiet aplikacji)
przejdzie do regionalnych i krajowych etapów konkursu.
O REGIONALNYCH I KRAJOWYCH ETAPACH KONKURSU
19. To etap konkursu odbywający się na żywo, podczas którego fryzjer powinien w ciągu 3 godzin zaprezentować swoją pracę
jury, w tym:
> Strzyżenie: prezentacja fryzury pasującej do salonu; można ją wstępnie ostrzyc przed dniem konkursu, co ułatwi
zawodnikowi skupienie się na koloryzacji. (Asystent jest opcjonalny do pomocy przy strzyżeniu);
> Farbowanie: koloryzacja powinna być wykonana na żywo (uwaga: cała koloryzacja musi być wykonana w dniu konkursu
i nie można przygotować koloru przed konkursem). Oczekuje się, że zawodnicy dokonają całkowitej i znaczącej zmiany
koloru włosów modelki;
> Stylizacja i wykończenie fryzury muszą być wykonane przez zawodnika;
> Prezentacja ogólnego look’u/efektu (Uwaga: aby ułatwić ukończenie prac fryzjerskich w ciągu wymaganych 3 godzin,
można wcześniej przymierzyć ubrania i nałożyć podkład do makijażu).
20. Fryzjer powinien przedstawić swoją koncepcję koloryzacji w ciągu maksymalnie 5 minut. Może się posłużyć tablicą nastrojów,
którą powinien zawierać pakiet Color Vision, przedstawiający Koncepcję Koloryzacji z formularza zgłoszeniowego.
O OCENIANIU
21. Zawodnik będzie oceniany za swoją indywidualną wizję:
70% - TECHNIKA KOLORYZACJI
> Technika, aplikacja, dobór kolorów, wyjaśnienie komercyjnej użyteczności;
> Uwzględnienie sposobu, w jaki kolor dopełnia sposób strzyżenia (kształt i długość włosów)
> Strzyżenie i koloryzacja, które dopełniają się nawzajem, tworząc jednocześnie piękny, przyjazny do noszenia
i odpowiedni dla salonu look;
> Końcowy efekt kolorystyczny.
30% - OGÓLNA WIZJA I LOOK
> Całościowy look (styl, wykończenie, makijaż, ubiór);
> Indywidualna wizja/interpretacja/ kreatywna personalizacja;
> Profesjonalne wykończenie
22. Sędziowie będą w szczególności poszukiwać kandydatów o najwyższych umiejętnościach w zakresie kunsztu fryzjerskiego,
posiadających indywidualną wizję tego, co piękne, łatwe do noszenia i inspirujące we fryzurach odpowiednich do salonu. Jury
weźmie pod uwagę poszukiwanie ispiracji wśród trendów z kolekcji Wella Professionals oraz w sztuce i modzie.
23. Wymagania wobec kandydatów, których spełnienie powinno zapewnić pomyślny rezultat:
> Strzyżenie i koloryzacja, które dopełniają się nawzajem, tworząc jednocześnie piękny, przyjazny do noszenia i
odpowiedni dla salonu look;
> W tej kategorii niedozwolone są upięcia i koki;
> Inspiracje czerpane z wielu źródeł (np. Kolekcja Trendów Wella Professionals 2018, sztuka, fotografia, moda)
nieograniczające się do bezpośredniego kopiowania Trendów Wella Professionals 2018.
> Koloryzacja odzwierciedlająca profesjonalny kunszt i zdolność kolorysty do personalizacji efektu;
> Błyszczące włosy w doskonałej kondycji z najwyższej jakości profesjonalnym wykończeniem;
> Modelki niekoniecznie muszą być profesjonalne, ale powinny być właściwie dobrane, aby umożliwić stworzenie
autentycznego look’u, który dopasowany będzie do kształtu ich twarzy oraz osobowości. Modelki muszą być
wystarczająco pewne siebie, by zaprezentować swój look na wybiegu;
> Makijaż i stylizacja ubioru dopełniające całościowy look, współgrające w synergii z fryzurami.
24. Decyzja sędziów jest ostateczna. Uczestnikom nie przysługuje prawo odwołania. Nie przewiduje się żadnej korespondencji.
UWAGA:
NIEDOPEŁNIENIE ZOBOWIĄZAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ZASAD I REGULAMINU SPOWODUJE DYSKWALIFIKACJĘ UCZESTNIKA.
ZWYCIĘZCA GOLD NTVA ZAPROSZONY ZOSTANIE DO UDZIAŁU W MIĘDZYNARODOWYM FINALE. JEŚLI, Z DOWOLNEGO
POWODU, ZWYCIĘZCA GOLD NIE BĘDZIE MÓGŁ UCZESTNICZYĆ W MIĘDZYNARODOWYM FINALE, MOŻE TO SPOWODOWAĆ JEGO
DYSKWALIFIKACJĘ I POCIĄGNĄĆ ZA SOBĄ WYBÓR INNEGO FINALISTY.

