REGLEMENT
COIFFURE AWARD 2018
LET OP! Dit reglement bevat aanpassingen

LEES DEZE INFORMATIE GOED
VOORDAT U BEGINT MET
HET MAKEN VAN UW INZENDING
DAN
VOORKOMT U FOUTEN
EN TELEURSTELLINGEN
Mocht u nog vragen hebben, bel dan met de Coiffure Award informatielijn:

0183 - 50 94 68
www.coiffureaward.nl
volg de Coiffure Award via #CoiffureAward
Facebook - Twitter @CoiffureAward - Instagram #CoiffureAwardNL

ALGEMEEN REGLEMENT COIFFURE AWARD 2018

1.

Deelname aan de Coiffure Award 2018 is, met uitzondering van de categorie Young
Talent, opengesteld voor iedere kapper/kapster (verder te noemen kapper) in Nederland.
De categorie Young Talent is alleen toegankelijk voor kappers en studerenden daarvoor,
indien zij voor de sluitingsdatum (3 februari 2018) niet ouder zijn dan 21 jaar.

2.

Inschrijving tot deelname kan slechts geschieden via de salon waar men werkzaam is.
Indien u kapper in loondienst bent, dan moet u zich via de eigenaar van de salon
aanmelden. Bent u eigenaar van meerdere salons, dan kunt u zich slechts één keer via
uw hoofdvestiging aanmelden. De Coiffure Award staat ook open voor freelance
kappers in het bezit van een KvKnummer. Inschrijven via toeleveranciers is niet
toegestaan. Werknemers in loondienst van Coiffure Magazine, Schwarzkopf
Professional en/of iedere andere toeleverancier zijn uitgesloten van deelname aan de
Coiffure Award.

3.

Inschrijving dient te geschieden middels het inschrijvingsformulier op de website
www.coiffureaward.nl/deelname/inschrijven. Telefonisch aanmelden is niet mogelijk
via de Coiffure Award informatielijn 0183 – 509468.

4.

Slechts een door de eigenaar volledig ingevuld aanmeldingsformulier op de website
wordt aangemerkt als een verzoek tot deelname.

5.

Schwarzkopf Professional, mede-organisator van de Coiffure Award, bevestigt middels
een brief de aanmelding van één of meerdere kappers voor een of meerdere categorieën
aan de eigenaar van de salon. Gelijktijdig ontvangt de salon dan een compleet
deelnemerspakket, met daarin onder andere speciale enveloppen voor het inzenden van
fotomateriaal, instructies en reglement.

6.

Inschrijfkosten: Het inschrijfgeld bedraagt € 65,=* per salon + € 45,00 per deelnemer per
categorie (excl. BTW).
* In het inschrijfgeld per salon is een gratis abonnement op vakmagazine Coiffure
inbegrepen voor een half jaar vanaf datum van inschrijving; per 1 januari of 2 februari.
Heeft u al een abonnement op vakmagazine Coiffure dan ontvangt u € 65,= korting op
uw inschrijfgeld.

7.

De inschrijfkosten hebben betrekking op alle categorieën met uitzondering van de Team
Award, de Press Award en de Consumer Award.

8.

Bij annulering van de inschrijving na 03-02-18, of het niet (tijdig) insturen van
materiaal vindt geen restitutie plaats van de inschrijfkosten en blijft de
betalingsverplichting aanwezig. Annulering van de inschrijving dient ten alle
tijden op schriftelijke wijze te gebeuren, u ontvangt hiervan een bevestiging.

ALGEMEEN REGLEMENT COIFFURE AWARD 2018
9.

De Coiffure Award 2018 kent in totaal negen categorieën waarvoor kan worden
ingeschreven:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

10.

Dameskapsels regio Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel
Dameskapsels regio Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland
Dameskapsels regio Noord-Holland (inclusief Amsterdam) en Flevoland
Dameskapsels regio Zeeland, Noord-Brabant en Limburg
Herenkapsels regio Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Noord-Holland en
Flevoland (Heren noord)
Herenkapsels regio Utrecht, Gelderland, Zuid-Holland, Zeeland, NoordBrabant en Limburg (Heren zuid)
Avant Garde kapsels
Young Talent (voor studenten en kappers geboren na 31 januari 1996)
Schwarzkopf Hair Color Technician

In 2018 worden totaal dertien Coiffure Awards uitgereikt, te weten:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)

10)

11)
12)

13)

Coiffure Award Dames regio Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel
Coiffure Award Dames regio Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland
Coiffure Award Dames regio Noord-Holland (inclusief Amsterdam) en Flevoland
Coiffure Award Dames regio Zeeland , Noord-Brabant en Limburg
Coiffure Award Heren Noord regio Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel,
Noord-Holland, en Flevoland
Coiffure Award Heren Zuid regio Utrecht, Gelderland, Zuid-Holland, Zeeland,
Noord- Brabant en Limburg
Coiffure Award Avant Garde
Coiffure Award Young Talent
Hiervoor kunt u alleen in aanmerking komen als u kapper bent, of daarvoor
studeert en niet ouder dan 21 jaar (geboren na 31-01-96)
Coiffure Team Award
Uw salon (eventuele vestigingen van uw salon, ongeacht de vestigingplaats,
worden hierbij geteld) dingt automatisch mee naar deze Award als u zich heeft
ingeschreven voor de Coiffure Award met drie of meer deelnemers.
Coiffure Press Award
Alle ingezonden foto’s (ook Young Talent en Avant Garde) dingen automatisch
mee naar de speciale persprijs.
Schwarzkopf Hair Color Technician of the year 2018
Coiffure Consumer Award, the NEXT HAIR ICON
Alle ingezonden foto’s dingen automatisch mee naar de speciale
consumentenprijs.
Coiffure Award Hairdresser of the Year 2018
Alleen inzendingen van de categorieën 1 t/m 6 dingen mee naar deze
Award.

11.

1)

De organisatie van de Coiffure Award gaat er van uit dat iedere deelnemer recent
fotowerk (van ná 07-05-2017) instuurt met kapsels van eigen hand, dat speciaal
voor dit evenement is vervaardigd.
2)
Het namaken van een kapsel van een reeds gepubliceerde foto of andere drager
van beelden is niet toegestaan.
Mocht achteraf blijken dat een deelnemer zich hier niet aan heeft gehouden, dan is de
organisatie gerechtigd deze deelnemer (alsnog) te diskwalificeren. Dit kan betekenen
dat de deelnemer wordt uitgeschreven, de nominatie wordt teruggetrokken of zelfs de
eventueel verworven Coiffure Award wordt ingenomen.

12.

Het fotomateriaal dient uiterlijk vrijdag 2 februari 2018 om 17.00 uur in het bezit te zijn
van de Coiffure Award-organisatie.

13.

De namen van de 10 hoogst scorende deelnemers per categorie (de genomineerden),
worden gepubliceerd in het vakmagazine Coiffure en op internet.

14.

Tijdens de Coiffure Award gala avond, welke plaatsvindt op zondag 22 april 2018 worden
de dertien Awards uitgereikt, en worden de winnaars van de verschillende categorieën
bekendgemaakt.

15.

De organisatie zorgt voor een speciale codering van de foto's door middel van
nummers. Dit garandeert de anonimiteit bij de jurering. De jury is onafhankelijk en is
uitgesloten van deelname. Bovendien houdt een notaris toezicht op de jurering. Over
de uitslag van de jurering kan niet worden gecorrespondeerd.

16.

Per deelnemende kapper moeten per categorie minimaal drie maar maximaal vier
verschillende foto's worden ingestuurd.

17.

Het ingestuurde fotomateriaal moet aan de volgende criteria voldoen:
a) Het formaat dient maximaal A4 te zijn (21 cm x 29,5 cm, zeker niet groter) en alleen
PORTRAIT (dus rechtopstaand, niet liggend - geen landscape)!
b) Kleur- of zwart-witfotografie, of een combinatie kleur/zwart-wit zijn toegestaan.
c) De foto's mogen op geen enkele wijze voorzien zijn van de naam van de kapper,
kapsalon of fotograaf, ook niet middels bijvoorbeeld een sticker op de achterzijde. De
organisatie zorgt voor een codering waardoor anonimiteit bij de jurering wordt
gegarandeerd.

18.

Ingestuurd fotomateriaal wordt na de uitreiking niet automatisch door de organisatie aan
de makers geretourneerd.

19.

Met het inzenden van fotomateriaal geeft men tevens toestemming voor publicatie en
voor hergebruik van het fotomateriaal in de pers en/of ander materiaal dat ten behoeve
van de Coiffure Award wordt vervaardigd. Beeldmateriaal mag alleen worden
(her)gebruikt indien en voor zover de organisatie van de Coiffure Award hiervoor
uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. Commercieel gebruik is niet toegestaan.

20.

In maart 2018 worden de felicitatiebrieven naar de genomineerden verzonden en in het
aprilnummer van Coiffure worden de genomineerde collecties gepubliceerd. De
shortlist wordt gepubliceerd op Coiffure Post en Coiffure.nl en op de Coiffure Award
internetpagina. Nadat de genomineerden een brief hebben ontvangen worden de
genomineerde foto’s gepubliceerd op internet.
Ook als u niet genomineerd bent ontvangt u een brief.

21.

Nadat de jurering heeft plaatsgevonden (in 2018 na 1 maart) mogen de deelnemers
hun foto’s voor publiciteitsdoeleinden gebruiken en de foto’s gepubliceerd worden.

22.

Aantekenen van bezwaar

1. Vanaf de bekendmaking van de genomineerden (9 maart 2018) tot uiterlijk 30 maart 2018 kan door een ieder
tegen een inzending bezwaar worden gemaakt bij de commissie van beroep. In gevallen waarin het oordeel van
de jury is gebaseerd op (de totstandkoming van) een waardering/beoordeling van de inzending is geen bezwaar
mogelijk. Tegen de beslissing van de commisie van beroep is geen bezwaar mogelijk
2. Ieder bezwaar dient schriftelijk en met redenen omkleed, verwijzend naar het artikel waartegen bezwaar wordt
gemaakt, binnen de in lid 1 van dit artikel voorgeschreven termijn te worden ingediend bij de commissie van
beroep via de organisatie Coiffure Award.
3. Een bezwaar wordt pas in behandeling genomen nadat een waarborgsom ten bedrage van € 150,- is voldaan
aan de organisatie Coiffure Award.
4. De waarborgsom wordt terugbetaald als het bezwaar wordt toegewezen. Bij verwerping van het bezwaar
vervalt de waarborgsom aan de organisatie Coiffure Award.
5. Bezwaren dienen binnen de tijdlimiet te worden ingediend om in behandeling te worden genomen.
6. De commissie van beroep bestaat uit 3 onafhankelijke personen, welke geen enkele betrokkenheid hebben bij
de inzending waartegen bezwaar wordt gemaakt. Deze commissie geeft zo spoedig mogelijk schriftelijk en
gemotiveerd uitspraak inzake het ingediende bezwaar. Deze uitspraak is bindend voor alle partijen.
7. Over het bezwaar zal door partijen niet in de openbaarheid gecommuniceerd worden.

23.

In alle overige zaken waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie van de
Coiffure Award 2018.

HALL OF FAME
In de Hall of Fame wordt men opgenomen het jaar nadat voor de derde maal de Award voor de
Hairdresser of the Year is gewonnen, of naar aanleiding van door de organisatie nader bekend
te maken criteria.
Opname in de Hall of Fame sluit automatisch uit van verdere deelname aan de Coiffure Award,
mits het Hall of Fame lidmaatschap van toepassing is op een specifieke categorie.

FOTOREGLEMENT
Voor alle foto's gelden de volgende regels:
1.

Het formaat van de foto's dient MAXIMAAL A4-formaat en in PORTRAIT (niet
liggend!) te zijn. Beslist niet groter (wij adviseren u geen kleine foto’s in te sturen).
Indien de foto’s groter zijn dan A4-formaat zal de organisatie deze tot het juiste formaat
snijden!
De foto’s niet op karton of iets dergelijks plakken.

2.

Kleur- en zwart-wit fotografie zijn beide toegestaan.

3.

De foto's mogen op geen enkele wijze voorzien zijn van de naam van de kapper,
kapsalon of fotograaf, ook niet d.m.v. bijvoorbeeld een sticker op de achterzijde.

4.

De organisatie zorgt voor een speciale codering door middel van nummers, waardoor
anonimiteit bij de jurering wordt gegarandeerd.

5.

Al het fotomateriaal dient exclusief en recent (ná 7-05-2017) te zijn vervaardigd ten
behoeve van de Coiffure Award 2018. Dit kan achteraf door de organisatie van de
Coiffure Award gecontroleerd worden en diskwalificatie tot gevolg hebben.

6.

De kapsels moeten exclusief door de deelnemende kapper zijn gemaakt.

7.

Het gaat om een set foto's met minimaal drie tot maximaal vier foto’s. Dit mogen
verschillende foto's van één model of foto's van meerdere modellen zijn. Let op: Het
totaalbeeld van coupe, visagie, styling, model en fotografie van de set wordt beoordeeld.

8.

Per categorie moet u voor elke deelnemer in die categorie minimaal 3 en maximaal 4
verschillende foto's insturen. Inzendingen moeten voorzien zijn van een vooraf foto
van elk model genomen (op de dag van de fotoshoot) voordat er ook maar iets
met het model is gebeurd qua haar, make-up en styling (met uitzondering van de
categorie Avant Garde), welke niet groter mag zijn dan A4 formaat (21 cm x 29,5
cm). Het niet bijsluiten van deze foto’s kan diskwalificatie tot gevolg hebben. Bij
deelname aan de categorie Schwarzkopf Haircolor Technician verwijzen wij u naar
de eisen van deze categorie in het reglement.

9.

Met uitzondering van de categorieën Avant Garde en Schwarzkopf HairColor
Technician of the Year mogen er niet meer dan 2 pruiken in niet meer dan 2 foto’s
per collectie gebruikt worden. Indien er pruiken zijn gebruikt, wordt u verzocht om dit
achterop de betreffende foto’s (met potlood of een sticker) aan te geven. Indien dit
niet wordt aangegeven en de organisatie constateert dat er pruiken zijn gebruikt kan
dit diskwalificatie tot gevolg hebben.

10.

De kapsels mogen, met uitzondering van de categorie Avantgarde, niet met de
computer bewerkt worden.
Indien het haar met de computer bewerkt is dan wordt de inzending gediskwalificeerd.

11.

Graag uw fotomateriaal ook digitaal aanleveren. Het blijft altijd verplicht om ook uw
geprinte foto’s via de foto-envelop aan te leveren. Vorm digitaal: cd of usb stick
Formaat: highres, min. 300 dpi en lowres, 72 dpi. Bij voorkeur opslaan als Jpeg
bestand.
Op de cd/usb naam van de kapper en de categorie(en) vermelden.
Iedere deelnemende kapper moet 1 cd/usb sturen.
Indien er meerdere deelnemers van 1 salon zijn, dan moet iedere deelnemer een
cd/usb sturen. U kunt de cd(s)/usb’s samen met de originele foto’s verzenden.

FOTOREGLEMENT
Aanvullende bepalingen per categorie:
a. Inzendingen voor de categorieën 1 t/m 4: Dameskapsels per regio
*
Elke kapper/ster kan zich persoonlijk maar éénmaal voor deze categorie inschrijven.
Meerdere deelnemers per salon voor deze categorie is natuurlijk wel mogelijk.
*
Per deelnemer een set van minimaal drie tot maximaal vier verschillende foto’s insturen.
De coupes mogen naar wens op één of meerdere modellen worden gekapt. Hierbij is
een mooie commerciële coupe een vereiste; Het gepresenteerde kapsel moet

draagbaar zijn en de huidige trends weerspiegelen.
*
*

Het is niet verplicht om van het model alleen het hoofd en de schouders te tonen, maar
wij adviseren u om te focussen op het haar.
Inzendingen moeten voorzien zijn van een vooraf foto van elk model genomen op de
dag van de fotoshoot voordat er ook maar iets met het model is gebeurd qua
haar, make-up en styling welke niet groter mag zijn dan A4 formaat (21 cm x 29,5
cm). Het niet bijsluiten van deze foto’s kan diskwalificatie tot gevolg hebben.

b. Inzendingen voor de categorieën 5 en 6: Heren
*
Elke kapper/ster kan zich persoonlijk maar eenmaal voor deze categorie inschrijven.
Meerdere deelnemers per salon voor deze categorie is natuurlijk wel mogelijk.
*
U stuurt een set van minimaal drie tot maximaal vier verschillende foto’s in. De coupes
mogen naar wens op één of meerdere modellen worden gekapt. Het is niet verplicht om
van het model alleen het hoofd en de schouders te tonen, maar wij adviseren u om te
focussen op het haar.
*
Het gepresenteerde kapsel moet draagbaar zijn en de huidige trends weerspiegelen.
*
Het is niet verplicht om van het model alleen het hoofd en de schouders te tonen, maar
wij adviseren u om te focussen op het haar.
*
Inzendingen moeten voorzien zijn van een vooraf foto van elk model genomen op de
dag van de fotoshoot voordat er ook maar iets met het model is gebeurd qua
haar, make-up en styling welke niet groter mag zijn dan A4 formaat (21 cm x 29,5
cm). Het niet bijsluiten van deze foto’s kan diskwalificatie tot gevolg hebben.
c. Inzendingen voor de categorie 7: Avant Garde
*
Elke kapper/ster kan zich persoonlijk maar eenmaal voor deze categorie inschrijven.
Meerdere deelnemers per salon voor deze categorie is natuurlijk wel mogelijk.
*
U stuurt minimaal drie maar maximaal vier verschillende foto's van een creatief kapsel
in. Met een dergelijk kapsel verlaat de hedendaagse doorsnee consument nooit uw
kapsalon. Extravagante kapsels behoren in deze categorie thuis. Zowel heren- als
dameskapsels zijn toegestaan. Maak een creatie waarin het haar tot kunst wordt
verheven.
Een mooi avondkapsel hoort dus niet in deze categorie thuis, wel een kapsel wat een
inspiratie kan zijn op de draagbare mode van de toekomst. Voor deze categorie mag u
onbeperkt met haarstukken en pruiken werken, en het haar mag met de computer
bewerkt worden.
Laat uw creativiteit de vrije loop.

d. Inzendingen voor de categorie 8: Young Talent’
*
Elke kapper/ster kan zich persoonlijk maar eenmaal voor deze categorie inschrijven.
Meerdere deelnemers per salon voor deze categorie is natuurlijk wel mogelijk.
U bent niet ouder dan 21 jaar (geboren na 2 februari 1997) en slechts enkele jaren als
kapper werkzaam, of in opleiding.
Indien u eenmaal deze categorie gewonnen heeft bent u uitgesloten van nogmaals
deelnemen aan deze categorie, ongeacht uw leeftijd.
*
Per deelnemer minimaal drie maar maximaal vier verschillende foto's insturen. De
coupes mogen op één of meerdere modellen worden gekapt.
Indien u hebt ingeschreven voor deze categorie, dan bent u van deelname aan de
overige categorieën uitgesloten.
*
Inzendingen moeten voorzien zijn van een vooraf foto van elk model genomen op de
dag van de fotoshoot voordat er ook maar iets met het model is gebeurd qua
haar, make-up en styling welke niet groter mag zijn dan A4 formaat (21 cm x 29,5
cm). Het niet bijsluiten van deze foto’s kan diskwalificatie tot gevolg hebben.
e. Inzendingen voor de categorie 9: ‘Schwarzkopf Hair Color Technician of the year’

Alleen Schwarzkopf Professional kleurproducten mogen in deze categorie worden
gebruikt.
Er mag geen bewerking met de computer plaatsvinden.

Als u voor deze categorie inschrijft ontvangt u van de organisatie naast de fotoenveloppen een stappenplan met invulformulier.
Wat wordt er van u verwacht:
 4 kleuren foto’s maximaal 10 x 15 cm. van het model voor, tijdens en na het
kleuren. Fotografeer de verschillende stappen en plak ze op het formulier wat u
van de organisatie heeft ontvangen.
 3 tot 4 foto’s (maximaal) A4 formaat portrait van hetzelfde model met het
eindresultaat, glanzend afgedrukt.
VUL DE FORMULIEREN IN:









Een technische omschrijving: diagnose, natuurkleur, uitgroei, kleur van de punten.
Een opsomming van de Schwarzkopf Professional kleurproducten, met de gebruikte
kleurnummers.
Een uitleg hoe de kleur is opgezet: folie, strengen, voorblondering, kleurnuances.
Op de tekenkopjes eventueel een getekende uitleg van de techniek
Het concept voor het eindresultaat en hoe de kleur en de techniek elkaar versterken.
3 tot 4 foto’s (maximaal) A4 formaat portrait van hetzelfde model met het
eindresultaat (volgens het fotoreglement punt 1 t/m 6).
Zwart – wit foto’s zijn niet toegestaan
Deze foto’s mogen niet voor andere categorieën worden ingezonden.

HET INZENDEN VAN FOTO’S
(EERST INSCHRIJVEN!)

LET OP:
U MAG DE FOTO'S OP GEEN ENKELE WIJZE VOORZIEN VAN
EEN NAAM OF ENIGE ANDERE GEGEVENS!
De organisatie zorgt ervoor dat alle inzendingen via een speciaal nummeringsysteem worden
gemerkt, zodat de jurering volledig anoniem kan plaatsvinden.
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Voor het insturen van uw foto's kunt u alleen gebruik maken van de speciale
retourenveloppen uit het deelnemerspakket. Inzendingen in andere enveloppen dingen
niet mee!
Per deelnemer per categorie een envelop gebruiken. U hebt precies het juiste aantal
enveloppen gekregen.
Minimaal drie maar niet meer dan vier foto's per retourenvelop insturen, samen met de
voorafgemaakte foto’s.
Vul op de retourenvelop duidelijk de naam van de deelnemer in, dus van degene die
het/de kapsel(s) heeft gemaakt. Vul ook de gegevens in betreffende geboortedatum,
geslacht etc. Vergeet niet aan te geven wie de visagie, styling en/of fotografie heeft
verzorgd.
Geef aan voor welke categorie de foto's worden ingestuurd. Zorg ervoor dat de juiste
foto's behorende bij de aangegeven categorie, ook werkelijk in de juiste envelop gaan.
Plak of niet deze envelop(pen) niet dicht! Dit voorkomt beschadigingen bij het
openen.
Controleer de adresgegevens op de sticker op de foto-envelop en corrigeer deze indien
nodig.
Herhaal handeling 1 t/m 7 net zo vaak als nodig.
Verzend alle foto-enveloppen samen in één stevige envelop (voldoende gefrankeerd)
naar:

Organisatie Coiffure Award
Sleeuwijksedijk 26c
4251 XB WERKENDAM

10.

Op deze wijze is de kans op beschadiging zo klein mogelijk.
U dient zelf voor voldoende frankering te zorgen. Wij raden u aan het materiaal
aangetekend aan ons te versturen. Dat maakt de kans op zoekraken minimaal.

TOT SLOT:
11.

Het fotomateriaal dient uiterlijk 2 februari 2018 om 17.00 uur in ons bezit te zijn.
Wacht niet met het maken en/of het opsturen van uw inzending tot het laatste moment!

12.

Uw inzending wordt alleen in behandeling genomen als u het inschrijfgeld tijdig heeft
betaald. U ontvangt hiervoor in januari een factuur. Indien u niet tijdig heeft betaald, zal
er geen oorkonde worden verstrekt. Voor nadere informatie verwijzen wij naar het
reglement.

13.

Alle winnaars ontvangen een Coiffure Award als prijs, evenals een reis naar de uitreiking
van de British Hairdressing Awards in Londen.
De winnaar van de Team Award krijgt ook een Coiffure Award en voor maximaal drie
personen een reis naar Londen.

14.

Alle genomineerden en winnaars ontvangen een oorkonde met daarop één van de door
hen ingezonden foto’s. Tevens ontvangen de genomineerde en winnende teams een
oorkonde.

15.

Al het ingezonden werk wordt in goed vertrouwen geaccepteerd. Onmiddelijke
diskwalificatie is van toepassing bij niet naleven van het reglement door de deelnemer.

16.

De organisatie en de jury behoudt zich het recht navraag te doen bij twijfel of foto’s
wel/niet met de computer zijn bewerkt

Waar kijkt de jury naar?
Zij zoeken naar de beste HAARMODE beelden ! Niet alleen het mooiste plaatje.
De Coiffure Award is geen fotografiewedstrijd, kappersvakmanschap moet beloond worden,
creativiteit en vernieuwing!
 Het tonen van kappers-vakmanschap
 Een visie op huidige en/of komende trends
 Het moet een collectie met zijn of haar visie op haarmode
o Directional hair / Edgy / Commercieel / Draagbaar /
o Innoverend / Vooruitstrevend / Out of the box /
o Vernieuwende texturen, kleuren & vormen /
o Creatief - Geen kopieën
Het gepresenteerde kapsel moet draagbaar zijn en de huidige trends weerspiegelen.
Het is niet verplicht om van het model alleen het hoofd en de schouders te tonen, maar wij
adviseren om te focussen op het haar.

Checklist
Voor het inzenden van uw inzending, heeft u:

□ het reglement gelezen en u zich ervan verzekerd dat u voldoet aan de voorwaarden van de
gewenste categorie van deelname

□ zich online ingeschreven voor deelname aan de Coiffure Award
□ Gecontroleerd dat de afmetingen van uw foto’s, inclusief eventuele randen, niet groter zijn dan A4
formaat (21 cm x 29,5 cm) en portrait (rechtopstaand) zijn

□ de vooraf foto’s van elk gebruikt model (indien noodzakelijk voor de categorie van deelname) heeft
bijgesloten

□ de foto envelop volledig heeft ingevuld
□ zich ervan verzekerd dat de foto’s tijdig, vrijdag 2 februari 2018 voor 17.00 uur, bij de organisatie
binnen zijn

Opmerkingen voor fotografen
Geef uw fotograaf, voordat u begint met de fotoshoot, het reglement en de checklist.










Inzendingen moeten voorzien zijn van een vooraf foto van elk model genomen voordat er
ook maar iets met het model is gebeurd qua haar welke niet groter mag zijn dan A4
formaat (21 cm x 29,5 cm). Het niet bijsluiten van deze foto’s kan diskwalificatie tot
gevolg hebben. Bij deelname aan de categorie Schwarzkopf Haircolor Technician verwijzen
wij u naar de eisen van de categorie in het reglement.
Het formaat van de foto's dient MAXIMAAL A4-formaat en in PORTRAIT (niet liggend!) te zijn.
Beslist niet groter (wij adviseren u geen kleine foto’s in te sturen). Indien de foto’s groter zijn dan
A4-formaat zal de organisatie deze tot het juiste formaat snijden! De foto’s niet op karton of
iets dergelijks plakken.
Het haar is het belangrijkste van de foto’s, denk hieraan bij het selecteren van de meest
geschikte foto’s. Deze hoeven niet alleen hoofd en schouders weer te geven, maar de focus
moet wel liggen op het haar!
Er mogen bij niet meer dan 2 foto’s per collectie pruiken gebruikt worden. Met
uitzondering van de categorieën Avant Garde en Schwarzkopf HairColor Technician of the
Year.
Foto’s mogen zowel in kleur als zwart/wit worden aangeleverd. De sluitingsdatum voor de 1 e
ronde is vrijdag 2 februari 2018 om 17.00 uur. Inzendingen ontvangen na deze datum worden
niet geaccepteerd.
Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met de Organisatie Coiffure Award via
telefoonnummer: 0183 – 509 468

Als niet aan het reglement wordt voldaan kan het mogelijk zijn dat uw inzending wordt
geretourneerd.

