7. Zdobienie folią musi obejmować co najmniej ½ powierzchni paznokci.
Wzór może znajdować się zarówno na łożysku i na wolnym brzegu. Żadne
ozdoby poza folią nie są dozwolone ( edycja polska ) chyba, że zaznaczono
inaczej.
8. Motyw zdobienia musi znajdować się na wszystkich 5 paznokciach.
FOIL EMBOSSED ELEGANCE NAIL ART 25 listopad godz. 9:00 –
9:45
Konkurencja bez podziału na weteranów i początkujących. Bez podziału na żel czy akryl. Stylista
wybiera sam, czy pracuje w technice żelowej, czy akrylowej. Stylista wybiera, czy pracuje na tipsie,
czy na formie.
Konkurs polega na wykonaniu nail artu na paznokciach jednej dłoni – praca na modelce.

Regulamin
Uczestnicy mają 45 minut na wykonanie zdobienia za pomocą folii.
Nailpro Poland Competitions 2017 - brak tematu przewodniego.
1. Wszystkie prace muszą być wykonane na miejscu.
2. Model może mieć już przygotowane paznokcie pod nałożenie zdobienia.
3. Paznokcie mogą być pokryte jednym kolorem bazowym, który w trakcie
wykonywania stylizacji będzie podlegał ozdabianiu. Cover jest traktowany
jako kolor. Kolor możesz wykonać lakierem lub hybrydą.
4. Drugi kolor (każdy rodzaj żelu lub farby) może być zastosowany w
formie każdego rodzaju żelu / farby jednak po rozpoczęciu konkurencji.
5. Na paznokciach nie może być wykonane ŻADNE zdobienie wypukłe /
wklęsłe / płaskie przed rozpoczęciem konkurencji. Powierzchnia ma być
całkowicie GŁADKA!!!

9. Wykonane zdobienie w tej konkurencji musi dać efekt „uniesienia” i być
dokładnie pokryty folią.
10. Podkreślenie i dozdobienie ( o ile to dozwolone ) nie może przekraczać
10% ogólnego projektu. Nie dotyczy Nailpro Poland Competitions 2017.
11. Można stosować top coat / silikonowe powłoki / brokatowe powłoki.
12. Zawodnicy mogą używać podobnych wersji dzieł sztuki, wzorów lub
logotypów, ale nie mogą być one identyczne z oryginałem. Jeśli zdobienia
nie są zgodne z kryteriami, sędziowie odejmą punkty.
13. Konkurencja zostanie oceniona w następujących kategoriach:
oryginalność, wrażenia wizualne, kolor, długość, równowaga, projekt i
detal, wymiar, wrażenie ogólne, złożoność, wykonanie, kształt i motyw.
14. Każda stylizacja w tej konkurencji, która wygrywa lub wygrała już
pierwsze miejsce w konkursie Nailpro Competitions nie może zostać
ponownie użyta przez zwycięzcę lub skopiowana przez innych uczestników
w kolejnych konkursach Nailpro Competitions.
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.

6. Żaden element zdobienia nie może powstać przed konkurencją.
Paznokcie muszą mieć płaską powierzchnię.
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Sędzia 3

Kryteria oceny
Sędzia 1
Oryginalność - 10 punktów
• projekt jest innowacyjny (nowy i oryginalny)
• projekt jest niepowtarzalny (różni się od innych projektów, jakie widzieliśmy w
przeszłości i innych pozycjach)
• projekt jest zgodny z zasadami dotyczącymi praw autorskich
Wrażenia wizualne - 10 punktów
• projekt zwraca uwagę
• projekt przykuwa uwagę
• projekt zwraca uwagę na nowe szczegóły
Kolor - 10 punktów
• kolory poprawiają wygląd
• kolory uzupełniają się wzajemnie
Długość - 5 punktów
• długość, mierzona od macierzy do końca przedłużenia.
• długość jest dopasowana do dłoni modelki
Sędzia 2
Balans - 5 punktów
• różne elementy projektu są zrównoważone / z balansowane
• cały projektu jest harmonijny z poszczególnymi częściami całego projektu
Projekt i detal - 10 punktów
• projekt podkreśla temat
• projekt jest dobrze przemyślany
• szczegółowość projektu jest czysta i precyzyjna
• projekt zawiera odpowiednie szczegóły
Wymiar - 10 punktów
• grafika jest oczywista i zgodna z zasadami Foil Embossed Elegance
• wymiar podkreśla temat i jest zrównoważony
• projekt różnicuje wypukłości w całości
Ogólne wrażenia - 10 punktów
• projekt jest doskonały
• projekt jest kompletny i nie wymaga poprawy

Złożoność - 10 punktów
• projekt jest wyzwaniem, wymaga umiejętności i wysiłku
• projekt obejmuje wiele technik nakładania folii
Wykonanie - 10 punktów
• ogólna jakość pracy przedstawia wybitne umiejętności artystyczne
• wykonanie jest zgrabne, czyste i precyzyjne
Kształt - 5 Punktów
• kształt jest symetryczny i spójny
• kształt jest symetryczny i spójny w całości
Temat - 5 Punktów
• temat jest oczywisty i całkowicie rozwinięty
• temat jest kontynuowany na wszystkich 5 paznokciach
• projekt podkreśla temat

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 10 listopada 60 euro / po 10 listopada 75 euro
Nagrody
medale / puchary, dyplomy, możliwe nagrody rzeczowe od sponsorów
Każdy z uczestników otrzyma dyplom uczestnictwa podczas rejestracji.
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