Regler, bedømmelse instruktion og Kriterier

Fantasy Negle Art
Regler
1. Tema for Fantasy Negle Art 2014 er valgfrit.
2. Det er tilladt at bruge et tidligere tema af Fantasy Nail Art såfremt du ikke har fået én placering i en tidligere
konkurrence med dette Tema (1. 2. eller 3. plads)
3. Fantasy Konkurrencen skal udarbejdes af deltageren forud for konkurrencen
4. Alt arbejde: Neglene, makeuppen, kostumet, evt. parykker laves hjemmefra, derefter har du en 1 time på
konkurrence dagen til at færdiggøre modellen til bedømmelse.
5. Kun model og konkurrence deltageren er tilladt på konkurrencen gulvet ved bedømmelsen.
6. Hver deltager skal være parat til verbalt at forklare, hvordan noget blev skabt hvis du bliver spurgt af
dommerne
7. Konkurrence deltageren må kun deltage med deres eget negle arbejde. Alle kan betvivles, og konkurrence
deltageren kan blive bedt om at genskabe en del af det som bevis.
8. Det er tilladt at bruge tredimensionelle, pre-lavet dekorationer, fjer, mærkater, stene, div. Negle Tilbehør,
ornamenter ja kort sagt det er kun fantasien der sætter grænser.
9. Tænk på at tøjet/kostumet også er en stor del af denne konkurrence.
10. Denne konkurrence understreger kreativitet, sværhedsgrad og hvor godt temaet for
hele designet er genkendeligt og "giver mening" eller hænger sammen.
Helhedsindtryk og præsentation:
Klarhed i designet
Designet skal synlig vise hvad det forstiller
Man skal tydeligt kunne se hvad hver negl skal forstille.
Originalitet
Temaet el. designet skal være noget der ikke har været set før

Hvis stilen/designet har været brugt før, skal det laves på en ny og anderledes måde
Helheden af arbejdet
Alt neglearten er malet/lakeret med en pæn overflade
Ingen synlig overskuds lim
Alle kreationer er helt færdig gjort
Kostumet
Hvor godt er kostumet?
Det skal repræsenterer dit valgte tema tydeligt
Denne kriterie bliver vurderet ud fra Dommerens personlige mening omkring helheden af kostumet.
Dommerens Instruktion
Kriterierne vurderes som en total score
Alle Kriteriers point tildeles fra 1-10
Scoren bestemmes ud fra Dommernes Professionelle synspunkt
Dommernes Kriterier
Sværhedsgraden af designet, vurderes ud fra graden af ekspertise
Er negle arten udført uden nogen uddybning (for enkelt) eller er designet lavet med en højre sværhedsgrad.
Sammensætningen
Hvordan er alle delene i hele designet sat sammen
Er der sammenhæng i Designet neglene imellem og, henledes øjet fra negl til negl.
Repræsenterer neglene individuelt helheden i det komplette design
Balance
Designet bør ikke være alt for massivt ej eller for sparsom.
Kunsten bør være jævnt balanceret på hver negl og fra negl til negl.
Der må ikke være store dele på overfladen af neglen uden design
Brug af farver
De valgte farver skal komplimenterer designet og have en sammenhæng på alle 10 negle.
Temaets Kontinuitet
Temaet bør være gennemført på alle neglene
Designet kan komplimentere og have en sammenhæng på alle negle

Grafisk kvalitet
Er grafikken skabt med dimension eller er det fladt
Program:
Søndag 9. marts 2014
Kl. 15:30 – 16:30 Én times gives til færdiggørelse af Fantasy modellen til bedømmelse. Alt arbejde: Neglene,
makeuppen, kostumet, evt. parykker kan laves hjemmefra, således at du blot skal montere neglene og de
sidste detaljer i dit valgte tema.
Kl. 16:30 Dommernes bedømmelse
Kl. 17:00 Præmieoverrækkelse

