YO U N G
HAIRDRESSERS
TROPHY

09.03.2020
SA N MAR CO VILLAGE

H AIR: SCH WARZKOPF PROFESSIONAL YOUNG ARTISTIC TEAM 2018 | PH OTOGRAPH Y: MICHAEL YOUNG | STYLIST: CLARE FRITH | MAKE-UP: MADDI E AUSTI N

info & reglementen

PRAKTISCH
WANNEER
Maandag 9 maart 2020
Deuren open: 8u00
Prijsuitreiking: 18u00
WAAR
San Marco Village
Boomsesteenweg 31, 2627 Schelle
TOEGANGSPRIJZEN
Niet-deelnemende leerling/bezoekers:
10 euro VVK - 12 euro ADD
Voorverkoop: 10 kaarten + 1 kaart gratis
INFO, REGLEMENT EN INSCHRIJVINGEN
T 09 223 71 24 - wedstrijden@coiffure.org www.coiffure.org
ORGANISATIE UBK/UCB vzw-asbl
Vijfwindgatenstraat 21F, 9000 Gent
BTW BE 0453.346.029

UURROOSTER
08u00
09u30-10u20
11u30-12u00
13u30-14u30
16u00-18u00
18u00

Deuren open
Men’s Trophy
Styling Trophy dames
Avant Garde Trophy dames
Party!
Prijsuitreiking

in samenwerking met

A LGEM EEN
R EGLEM ENT
ART. 01
De Young Hairdressers Trophy voor
jonge kappers is toegankelijk voor
studenten van alle Belgische door
het departement onderwijs gesubsidieerde opleidingsverstrekkers in het
domein haarzorg. De leeftijdsgrens
voor alle deelnemers en geldig in alle
proeven is maximum 25 jaar (op de
dag van de wedstrijd). Dat wil zeggen
dat iedereen vanaf de leeftijd van 26
jaar en ouder niet wordt toegelaten.
De identiteitskaart van elke deelnemer zal worden gecontroleerd bij het
betreden van de wedstrijdpiste.
ART. 02 - PROEVEN
Men’s Trophy: herensnit en brushing
Styling Trophy: dames brushing
Avant-Garde Trophy: vrije fantasie
in dameskapsel en styling
Color Trophy: voor alle deelnemers
van Men’s Trophy en Styling
Trophy (geen extra inschrijving).
Beperking van één model per
kandidaat en per proef, ook tijdens
het jureren.
ART. 03 - INSCHRIJVEN EN
ANNULATIE
U kan inschrijven per post of e-mail
via het officieel formulier. De uiterste
datum is 17 februari 2020 of tot de
inschrijvingslijst volzet is. De plaatsen
worden toegekend op basis van
inschrijvingsdatum. In geval van
annulatie worden de inschrijvingskosten niet terugbetaald.
ART. 04 - JURY
Een onpartijdige jury, gescreend door
Coiffure.org, staat in voor de jurering
van de drie proeven. Voor de Color
Trophy zal de jurering gebeuren door
de sponsors uit de kappersindustrie.
De speciale prijzen Vermote en
Lauwers worden gequoteerd door
een team van drie experts.
ART. 05 WEDSTRIJDCOMMISSARISSEN
De wedstrijdcommissarissen zullen
toezicht houden op het naleven van
het reglement.
ART. 06 - VOORBEREIDING
Er is een voorbereidingsruimte voorzien. Indien u zelf beschikt over een
spiegel, is het handig deze mee
te brengen en te gebruiken tijdens
de voorbereiding. De stroomsterkte
is 220 volt. U moet zelf een dominostekker en verlengsnoer van
5 m voorzien.

ART. 07 - KLASSEMENT
Een individueel en scholenklassement
wordt opgemaakt per proef. Het
scholenklassement bestaat uit de optelsom van de drie beste leerlingen uit
de school. Een algemeen klassement
van de drie proeven voor de Young
Hairdressers Trophy: alleen per school.
Individuele proef A (Men): ‘Best Men’s
Look of The Year’ met de trofee
‘L. Lauwers – Men’s Trophy’. Individuele proef B (Styling): ‘Best Ladies
Look of the Year’ met de trofee ‘Julien
Vermote’. Bij deze twee proeven staat
het modieuze, draagbare en hedendaagse ‘streetfashion’ gehalte centraal.
Color Trophy: individuele klassementen
voor proef A en B apart (geen extra
inschrijving).
ART. 08 DEELNAMECERTIFICAAT
Elke deelnemer ontvangt een
deelnamecertificaat.
ART. 09 - KENNIS VAN HET
REGLEMENT
Elke deelnemer wordt geacht het
reglement te kennen. Een kopie van
het reglement is te bekomen bij
Coiffure.org op eenvoudige aanvraag.
ART. 10 VERANTWOORDELIJKHEID
De organisatie is niet verantwoordelijk
voor beschadigingen of het verdwijnen
van persoonlijke bezittingen. Leerkrachten zijn verantwoordelijk voor
hun leerlingen.
ART. 11 - DRANKEN
Het meebrengen van eigen dranken,
van welke aard dan ook, is verboden.
ART. 12 - MAXIMUMAANTAL
DEELNEMERS
Proeven A, B en C: beperkt tot
maximum 144 deelnemers per proef.
Proeven B en C worden wegens grote
belangstelling en interesse beperkt tot
12 deelnemers per school.

ART. 13 - FOTO’S
Bij de start van de Men’s Trophy wordt
het haar van elk model gefotografeerd
om te garanderen dat er voldoende
geknipt wordt. Deelnemers en modellen geven hierbij toestemming om
gefotografeerd te worden tijdens de
wedstrijd. Deze foto’s zijn eigendom
van Coiffure.org en kunnen gebruikt
worden voor promotie.
ART. 14 - DIEREN
Het gebruik van levende dieren is voor
geen enkele proef toegestaan.

MEN’S
TROPHY

H ERE NS NIT + BRUS H ING

OPDRACHT
Een hedendaagse, actuele, moderne herensnit uitvoeren
en creatief afwerken. Verplicht knippen van minimum
2 cm. Bij niet-knippen worden er strafpunten toegekend.
Alle technieken zoals permanent, kleuren, ontkleuren
en extravagantie zijn toegelaten. De haren moeten bij
aanvang volledig natgemaakt worden. Alle materialen(1)
en afwerkingsproducten(2) zijn toegelaten. Het kapsel
moet aan het modebeeld beantwoorden met aangepaste
kleding. Het moet een uitstraling geven van een origineel
geheel.
TOTALE WERKTIJD
50 minuten
(1) Materialen: hiermee wordt bedoeld dat alle ‘in de
kapperswereld gebruikelijke materialen’ zijn toegelaten.
(2) Producten: hiermee wordt bedoeld dat alle ‘in de kapperswereld erkende producten’ zijn toegelaten. Een erkend product
voldoet aan alle wettelijke voorzieningen ter zake, bijvoorbeeld
‘niet-limitatief’ op chemisch en dermatologisch vlak.

ST Y LIN G
TROPHY
DA M E S
DAM ES BRUS H ING
OPDRACHT
Aanvang op natte haren. Alle materialen(1) en producten(2)
zijn toegelaten. Technieken zoals permanent, kleuring en
ontkleuring zijn toegelaten. Vlechtwerk is niet toegelaten
omdat het gaat om een proef brushing van hoge kwaliteit.
TOTALE WERKTIJD
30 minuten
(1) Materialen: hiermee wordt bedoeld dat alle ‘in de
kapperswereld gebruikelijke materialen’ zijn toegelaten.
(2) Producten: hiermee wordt bedoeld dat alle ‘in de kapperswereld erkende producten’ zijn toegelaten. Een erkend product
voldoet aan alle wettelijke voorzieningen ter zake, bijvoorbeeld
‘niet-limitatief’ op chemisch en dermatologisch vlak.

AVAN T
GA RDE
TROPH Y
DA MES
OPDRACHT
Vrij fantasiekapsel. De uitvoering mag op kort of
lang haar. Zowel droog als handdoekdroog. Alle
materialen(1) zijn toegelaten. Vooraf opgemaakte
haarstukken of versieringen mogen niet meer
dan 1/3 van het hoofd bedekken. Géén volledige
pruiken. Er mogen geen verdelingen gemaakt zijn
of haarstukken op voorhand bevestigd worden.
Kleding en make-up moeten aangepast zijn aan
het kapsel en het geheel. Geen beperkingen wat
hoogte of breedte betreft.
TOTALE WERKTIJD
60 minuten
(1) Materialen: hiermee wordt bedoeld dat alle ‘in de
kapperswereld gebruikelijke materialen’ zijn toegelaten.

COLOR
TROPHY
OPDRACHT
Creativiteit, originaliteit en total look betreffende
de kleur alsook de gebruikte kleurtechnieken
zullen in aanmerking komen om één van de drie
winnaars te worden van de Color Trophy. Deze
proef is toegankelijk voor elke deelnemer van
de Men’s en Styling Trophy. Geen extra
inschrijving nodig.

PRIJZEN
INDIVIDUEEL KLASSEMENT
MEN’S TROPHY: plaats 1 t.e.m. 5
STYLING TROPHY: plaats 1 t.e.m. 5
AVANT-GARDE TROPHY: plaats 1 t.e.m. 5
COLOR TROPHY - INDIVIDUEEL
MEN’S TROPHY: plaats 1 t.e.m. 3
STYLING TROPHY: plaats 1 t.e.m. 3
SCHOLENKLASSEMENT
MEN’S TROPHY: plaats 1 t.e.m. 3
STYLING TROPHY: plaats 1 t.e.m. 3
AVANT-GARDE TROPHY: plaats 1 t.e.m. 3
ALGEMEEN SCHOLENKLASSEMENT
drie proeven samen: plaats 1 t.e.m. 5
SPECIALE PRIJZEN
Men’s Trophy - individueel
Trophy L. Lauwers voor Best Men’s Look of the Year
Styling Trophy - individueel
Trophy J. Vermote voor Best Ladies Look of the Year

DEELNAMEKOST
EN BETALING
DEELNAMEKOST (INCL. BTW)
per leerling en per proef: 26,00 euro
per leerling voor 2 proeven: 36,00 euro
per leerling voor 3 proeven: 46,00 euro
De toegang voor modellen is inbegrepen.
Niet-deelnemende leerlingen en bezoekers: 10,00 euro (VVK) - 12,00 euro (ADK)
BETALING
per overschrijving ten laatste op 24 februari 2020 (op onze rekening)*
bankrekeningnummer:
BE 82 4412 0750 4168
BIC KREDBEBB
UBK/UCB - Martelaarslaan 27 - 9000 Gent
met vermelding van: naam school + ‘inschrijving YHT 2020’
*In geval van annulatie worden de inschrijvingskosten niet terugbetaald.

INSCHRIJVEN
T 09 223 71 24 - wedstrijden@coiffure.org - www.coiffure.org
UITERSTE DATUM INSCHRIJVINGEN
24 februari 2020 (of tot de inschrijvingslijst volzet is).
De plaatsen worden toegekend op basis van inschrijvingsdatum.
INSCHRIJVINGSFORMULIER TERUG TE STUREN NAAR:
via post: UBK/UCB Wedstrijden, Martelaarslaan 27, 9000 Gent
via mail: wedstrijden@coiffure.org
Uw inschrijving is pas geldig na ontvangst van bevestiging van Coiffure.org en na betaling van de volledige deelnamekost!

INSCHRIJVINGSFORMULIER 2020
Gelieve beide inschrijvingsformulieren
(algemene gegevens school + inschrijvingstabel)
terug te sturen bij inschrijving a.u.b.

GEGEVENS SCHOOL

Naam school..........................................................................................................................................................................................
Adres + nr...............................................................................................................................................................................................
Postcode + plaats................................................................................................................................................................................
Contactpersoon....................................................................................................................................................................................
GSM ..........................................................................................................................................................................................................
E-mail........................................................................................................................................................................................................

HANDTEKENING

Met zijn handtekening verklaart de deelnemende school het reglement te zullen respecteren zoals
voorgeschreven.
DATUM....................................................................................................................................................................................................
NAAM IN DRUKLETTERS................................................................................................................................................................
HANDTEKENING.................................................................................................................................................................................

INSCHRIJVINGSFORMULIER 2020
NAMEN ALFABETISCH IN DRUKLETTERS
VOORNAAM

FAMILIENAAM

PROEF A
MEN’S

PROEF B
STYLING
max 12p

PROEF C
AVANT GARDE
max 12p

TOTAALPRIJS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
De toegang voor modellen is inbegrepen.
AANTAL BEGELEIDENDE EN BEZOEKENDE LEERKRACHTEN gratis
AANTAL MEDEWERKERS à € 10/pers. bij voorafbetaling					

x € 10 =

€

AANTAL BEZOEKERS à € 10/pers. bij voorafbetaling (10 + 1 gratis) 		

		

x € 10 =

€

TOTAAL									
Prijs ADK: € 12

		

			

TOTAALBEDRAG OVER TE SCHRIJVEN VÓÓR 24 FEBRUARI 2020 OP REKENINGNUMMER BE82 4412 0750 4168 (KREDBEBB)

€

