Wedstrijdreglement 2020
Deelname
De Student Award is een visagiewedstrijd speciaal voor leerlingen met het keuzedeel 'Visagie' in hun pakket. Leerlingen kunnen
deelnemen in overleg met de school en de school is verantwoordelijk voor de inschrijving.
Inschrijving
Inschrijven voor de Student Award 2020 is mogelijk via de website van de Make-up Awards (www.makeupawards.nl) Een school
kan maximaal 3 leerlingen inschrijven voor de wedstrijd. Het inschrijfgeld bedraagt € 450,- per school, ongeacht het aantal
leerlingen (maximaal 3).
Betaling
Het inschrijfgeld dient na het insturen van het inschrijfformulier via iDEAL te zijn voldaan. Lukt dit niet, dan kan dit bedrag
overgemaakt worden d.m.v. een bankoverschrijving.

Onze IBAN gegevens zijn: NL20ABNA 0440783720
t.n.v. Stichting Foundation, o.v.v. de naam van de school en de contactpersoon.
Finale en prijsuitreiking
Op maandag 21 september 2020 maken de leerlingen aan de hand van het thema hun creatie live op het podium van de Make-up
Awards tijdens de vakbeurs ‘Beauty Trade special’ in de Utrechtse Jaarbeurs.
Alle praktische informatie zoals het thema, de tijdstippen, etc. worden na het invullen van het inschrijfformulier op onze website per
e-mail naar de docent gestuurd.

De deelnemers krijgen vooraf 1 uur de tijd om backstage het e.e.a. voor te bereiden en 1 uur de tijd tijdens de wedstrijd op het
podium.
Vervolgens vindt op het podium de presentatie aan de vakjury plaats. De vakjury beoordeelt de totaalpresentatie met punten. Deze
punten bepalen nog niet wie de winnaar is, maar zijn onderdeel van de totaalbeoordeling.
Na de presentatie vindt het juryberaad plaats. De winnaar van de Student Award 2020 wordt aansluitend bekend gemaakt. Alle
deelnemers krijgen een deelname certificaat, alsmede de winnende school.
Uitslag
De uitslag van de jury is bindend. Hierover kan niet worden gecorrespondeerd of tegen in beroep worden gegaan.
Diskwalificatie
De organisatie kan (ook achteraf) deelnemers en prijswinnaars diskwalificeren wanneer zou blijken, dat zij zich niet aan het
wedstrijdreglement hebben gehouden.
Onvoorzien
In alle overige zaken waarin dit wedstrijdreglement niet voorziet, beslist de organisatie van De Make-up Awards.

