Wedstrijdreglement 2020
Deelname
Visagisten die in opleiding zijn kunnen deelnemen aan de wedstrijd van de Talent Award van de Make-up Awards 2020. Visagisten
kunnen als individu meedoen, maar ook scholen of opleidingsinstituten kunnen leerlingen aanmelden om mee te doen met de
wedstrijd. Er kunnen maximaal 4 personen van dezelfde school/opleidingsinstituut deelnemen.

Op zondag 20 september 2020 maken de deelnemers aan de hand van het thema hun creatie live op het podium van de Make-up
Awards tijdens de beauty vakbeurs ‘Beauty Trade Festival’ in de Jaarbeurs Utrecht.
De deelnemers aan de Talent Award sturen vooraf geen foto van hun creatie in. (In tegenstelling tot de wedstijd om de Make-up
Award, want daar worden vooraf 10 genomineerden geslecteerd op basis van hun ingestuurde foto's).
Inschrijving
Inschrijven voor de Talent Award 2020 is mogelijk t/m zaterdag 5 september 2020 via het inschrijfformulier op de website van de
Make-up Awards (www.makeupawards.nl/talent-award.nl > inschrijven)
Inschrijfgeld
Het inschrijfgeld voor deelname aan de wedstrijd bedraagt € 60,- per persoon.
Betaling
Het inschrijfgeld dient na het insturen van het inschrijfformulier via iDEAL te zijn voldaan. Lukt dit niet, dan kan het bedrag
overgemaakt worden d.m.v. een bankoverschrijving.

Onze bankgegevens zijn NL20ABNA 0440783720 t.n.v. Stichting Foundation
Graag o.v.v. jouw voor- en achternaam en de school of het opleidingsinstituut.
Finale en prijsuitreiking
Op zondag 20 september 2020 maken de deelnemers aan de hand van het thema hun creatie live op het podium van de Make-up
Awards tijdens de beauty vakbeurs ‘Beauty Trade Festival’ in de Jaarbeurs Utrecht.

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 Talent Award 2020 wordt aansluitend bekend gemaakt. Alle
deelnemers krijgen een deelname-certificaat.
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 deelnemers niet aan het
wedstrijdregelement voldoen.
Publiciteit
Tijdens de wedstrijd zullen er foto's en video-opnamen worden gemaakt. Deze opnamen zijn eigendom van de organisatie van de
Make-up Awards. Het meedoen met de wedstrijd impliceert automatisch dat je akkoord gaat met het wedstrijdreglement van de
Make-up Awards. Hiermee geef je toestemming dat de organisatie het beeldmateriaal mag gebruiken voor redactionele en
publicitaire doeleinden en zonder dat daar een vergoeding tegenover staat.
Onvoorzien
In alle overige zaken waarin dit wedstrijdreglement niet voorziet, beslist de organisatie van De Make-up Awards.

