GENERELLE REGLER - DANSK
Dansk Kosmetolog Forening
1) Konkurrencerne er åbne for dem, der opfylder kravene og tilmelder sig konkurrencen
korrekt.
2) Deltageren skal respektere alle regler for konkurrencen.
3) En deltager vil blive diskvalificeret, hvis de med vilje tilmelder sig en lavere division, end
den egentlige division de tilhører.
4) En deltager vil blive diskvalificeret og få forbud fra alle fremtidige konkurrencer, hvis de
bliver taget i at snyde.
5) Deltageren skal angive divisionen for hver klassifikation, de indtaster, når
ansøgningsskemaet er afsluttet. Når konkurrenten er registreret, kan de ikke ændre
divisioner uden direkte tilladelse fra Nail Open Supervisor.
6) Deltageren skal indtaste den højeste division, de kvalificerer sig til. Bemærk hands on og submitted nail
art er separat opdelt i forhold til division.
7) DKF er ikke ansvarlig for at kontrollere, at hver deltager tilmelder sig den korrekte division.
8) Der er ingen refusion af konkurrencegebyr
9) Alle billeder og videoer taget af DKF og konkurrencens personale eller lejede entreprenører
af DKF, og konkurrencens organisation kan anvendes på enhver måde, som der anses for
hensigtsmæssigt uden kompensation til deltagerne og modellerne.
10) Deltagerne skal bruge en ”levende” model (øve hænder er ikke tilladt) og de skal selv sørge
for disse.
11) Deltager og model skal være minimum 18 år i alle divisioner
12) DKF er ikke ansvarlig for hvorvidt deltageren forstår reglerne.
13) Det er ikke tilladt at ryge eller drikke alkohol i konkurrenceområdet.
14) Ingen mobiltelefoner, tablets eller computere af nogen art er tilladt på
konkurrence gulvet under konkurrencen for både deltager eller modellen.
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15) Ingen udefrakommende kommunikation med andre, mens konkurrencer foregår.
16) Deltager må ikke være på konkurrence gulvet, før gulvet er åbent til opsætning. Hvis
deltagere konkurrerer i den følgende konkurrence, kan du lade dit bord stå, men skal
forlade gulvet, indtil gulv dommer eller supervisor tillader opsætning til næste konkurrence.
17) Deltagere der ikke forstår engelsk eller dansk skal selv sørge for en oversætter.
18) Oversætteren skal sikre sig at deltageren er indforstået med alle generelle regler og regler
for de enkelte konkurrencer deltageren stiller op i.
19) Oversætteren skal være til stede under briefing og være i nærheden af konkurrencen hele
tiden, hvis der bliver brug for kommunikation.
20) Kun deltager og model må være på konkurrence gulvet. Med undtagen for oversættere.
21) Alle konkurrencer vil have en briefing 15 min. før konkurrencestart.
22) Alle deltagere og modeller skal være til stede under briefing.
23) Når briefing er færdig må deltagerne ikke længere røre modellens hænder. Hvis
deltageren gør dette alligevel, vil der være trækkes 5 point fra scoresheet.
24) Efter briefing vil gulv dommeren tjekke alle modellen negle for at sikre at ingen regler er
brudt.
25) I nogle konkurrencer er det tilladt at forberede neglen inden konkurrencen, men det er
under ingen omstændigheder tilladt at have produkt på neglene.
26) Hvis gulv dommer ser produkt på modellen negle inden konkurrencestart, vil der trækkes 5
point fra scoresheet .
27) Det er tilladt at opsætte sit bord under briefing.
28) Deltagere og modeller må ikke tage flere produkter frem når konkurrencen er gået i gang.
29) Alle produkter der bruges i konkurrence skal have tydelige labels på. Håndskrevne labels er
tilladt.
30) Alle deltagere skal selv medbringe lamper, uv, led, el file og forlængerledninger.
31) Alle deltager vil få stillet et elstik til rådighed.
32) Deltagere skal selv medbringe produkter.
33) Der må ikke anvendes nogen former for hjælpemidler til at kreere smile linje osv. i form af
klistermærker eller sticks.
34) Så snart tiden er gået i konkurrencen skal deltageren stoppe sit arbejde og modellen skal
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rejse sig op og gå over til bedømmelse.
35) Deltager der rør sin models negle efter tiden er gået vil få fratrukket 10 point fra sit
scoresheet.
36) Modeller der har tatoveringer på den nederste del af armen eller på hænder skal have det
dækket.
37) Modeller må ikke bære smykker på håndled eller fingre under bedømmelse.
38) Det er deltagernes ansvar at sørge for at modellen forstår at de skal dømmes af alle
dommere.
39) Modellen må ikke forlade dommer området før de er helt færdig bedømt
40) Alle modeller der forlader dommer området før tid vil blive diskvalificeret
41) I tilfælde af at top 3 står lige træffer hoveddommeren afgørelsen.
42) Hoveddommeren afgørelse er endegyldig
43) Scoresheet vil blive gjort tilgængelige for alle deltagere efter præmieoverrækkelsen
44) Hvis en konkurrence kun har 4 deltagere, vil der kun blive givet en 1 plads
45) En konkurrence skal minimum have 3 deltagere.
46) Brugen af enhver form for lampe eller varmeapparater, der kan antændes, der anvendes til
modellen under påførings- eller hærdningsprocessen, er forbudt på konkurrenceregulvet
for alle konkurrencerne.
47) Deltageren må gerne medbringe en lille trolly, som kan bruges som ekstra bordplads hvis
dette er nødvendigt.
48) Det er tilladt at medbringe en åben æske/kasse til at organisere sine ting i på bordet.
49) Det må under ingen omstændigheder røres ved modellens negle af nogen når de står i kø
til dommerne.
50) Når briefingen er færdig skal modellernes hænder ligge på bordet og deltagernes hænder
være placeret på deres lår under bordet.

Divisions regler – Se næste side v v v v v v v
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DIVISIONS REGLER
Hands – on konkurrencer:
Akryl, Gele, stiletto, salon & soakoff
Division 1: For deltagere, der aldrig har vundet en 1 plads. i nogen hands – on international anerkendt
konkurrence i Division 1.
Division 2 : For deltagere, der har vundet 1. plads i hands-on international anerkendt konkurrence division
1.
Division 3 : For deltagere, der har vundet 1. plads i hands-on international anerkendt konkurrence division 2
og 3.
Submitted nail art
Fantasy & Mixedmedia
Division 1 : For deltagere, der aldrig har vundet 1. pladsen i nogen submitted nail art internationalt
anerkendt konkurrence i Division 1.
Division 2 : For deltagere, der har vundet 1. plads i submitted nail art international anerkendt konkurrence
division 1.
Division 3 : For deltagere, der har vundet 1.plads i submitted nail art internationalt anerkendt konkurrence i
division 2 & 3.
Hvad er international anerkendt konkurrence?
En konkurrence, hvor 50% af dommerne kommer fra et andet land, end hvor konkurrencen varplaceret.
Bevis for division skal gives til alle konkurrencer, hvis der spørges.
Deltageren er ansvarlig for at registrere sig i den korrekte division og skal påvise, at den division, hvori de er
registreret, er korrekt hvis der bliver spurgt. En deltager diskvalificeres automatisk, hvis de med vilje er
registreret i den forkerte division, som de rent faktisk tilhører.
Team Trophy:
Team trophy er top 3 i hands on konkurrencerne. For at kvalificere sig til Team Trophy skal der
være mindst 3 og højst 6 deltagere.
Deltagerne kan være i hvilken som helst af de 3 divisioner. Scorerne vil blive kombineret fra alle hands on
konkurrencerne. Gele, Akryl, soak off, salon og stiletto De 3 bedste scoringer fra hvert hold vil blive brugt til
at lave den samlede score. Det er gratis at deltage med et hold.
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