START-UP BATTLE

looks // business // marketing

ALGEMEEN REGLEMENT
Artikel 1 De Start-up Battle is toegankelijk voor alle Belgische scholen. De leeftijdsgrens voor alle
deelnemers 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
gecontroleerd worden bij het betreden van de wedstrijdpiste.
Artikel 2 PROEVEN De Start-up Battle is een teamproef. Elke school mag één team van 9 leerlingen
+ 1 coach sturen naar deze wedstrijd. De wedstrijd omvat 3 delen: een artistieke proef, een
communicatieplan en een financieel plan. Elke scholengroep verdeelt haar 9 leerlingen zoals volgt:
- 3 leerlingen voor de artistieke proef
- 3 leerlingen voor de voorstelling van een financieel plan
- 3 leerlingen voor de voorstelling van een communicatieplan
Artikel 3 INSCHRIJVEN Inschrijven is gratis. U moet wel online inschrijven via www.thehairgames.be.
U ontvangt een schriftelijke bevestiging van Coiffure.org na ontvangst van uw deelname. Indien de
bevestiging uitblijft, gelieve contact op te nemen met Coiffure.org. De uiterste inschrijfdatum is
15/12/17 of tot de inschrijvingslijst volzet is. De plaatsen worden toegekend op basis van
inschrijvingsdatum.
Artikel 4 JURY Een onpartijdige jury, gescreend door Coiffure.org, staat in voor de jurering van de
proeven. Elke proef wordt gejureerd door experten in het vakgebied.
Artikel 5 WEDSTRIJDCOMMISSARISSEN De wedstrijdcommissarissen zullen toezicht houden op het
naleven van het reglement.
Artikel 6 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 220V. U moet zelf een dominostekker en verlengsnoer van 5 meter voorzien.
Artikel 7 KLASSEMENT Er wordt een scholenklassement opgemaakt waarbij de top-5 winnaars in de
prijzen vallen. Bij ex-aequo bepaalt het grootste aantal hoogste quoteringen van het
scholenklassement de uiteindelijke winnaar.
Artikel 8 DEELNAMECERTIFICAAT Elke deelnemer ontvangt een deelnamecertificaat.
Artikel 9 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.
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Artikel 10 VERANTWOORDELIJKHEID De organisatie is niet verantwoordelijk voor beschadigingen of
het verdwijnen van persoonlijke bezittingen. Leerkrachten zijn verantwoordelijk voor hun leerlingen.
Artikel 11 FOTO’S Deelnemers en modellen geven hierbij aan de organisator de uitdrukkelijke
toestemming om gefotografeerd te worden de dag van de wedstrijd. Deze foto’s zijn eigendom van
Coiffure.org en kunnen dan ook te allen tijde gebruikt worden ter promotie of bekendmaking van
evenementen.
Artikel 12 RECHTEN De inrichters hebben het recht om, tot op de dag van de wedstrijd, dit algemene
reglement aan te passen om organisatorische redenen bv. door overmacht of onvoorziene
omstandigheden.
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ARTISTIEKE PROEF
Wij verwachten ultieme creativiteit en techniek binnen het thema: Modern Punk.
OPDRACHT
Tijdens de artistieke proef moeten binnen 75 minuten 3 kapsels gecreëerd worden. De drie creaties
moeten passen in het vooraf opgelegd thema Modern Punk. Dit is een teamproef, wat betekent dat
de drie deelnemende leerlingen de taken mogen verdelen onder zichzelf. Ze mogen elkaar dus
helpen bij het vervolledigen van de drie creaties. Het belangrijkste is dat de drie creaties afgewerkt
zijn binnen de 75 minuten. Er moet minstens 1 model (dames- of herensnit) minimum 2 centimeter
geknipt worden. De artistieke groep mag mondeling gecoacht worden door een leerkracht die mee
op de wedstrijdpiste staat. De werkers en coach verlaten de piste na afloop van de proef.
Tijdens de proef zal permanent geëvalueerd worden op techniek, teamwork en ‘total look’. Indien
de drie kapsels niet afgewerkt worden binnen de 75 minuten, zal de jury de ‘total look’ beoordelen
zoals
die op dat moment is.
MATERIALEN EN PRODUCTEN
Alle materialen zijn toegelaten. Op voorhand aangebrachte extensions zijn niet toegelaten maar
mogen wel tijdens de proef aangebracht worden. Het knipmodel moet met natgemaakte en
achteruitgekamde haren de piste betreden.
KLEUR, KLEDIJ, VERSIERINGEN EN HAARSTUKKEN
Geen beperkingen. Creatief omgaan met kapsels en met tijd staat voorop.
COACHING
Elk groepje mag gecoacht worden door één persoon. De coach betreedt de piste samen met de
deelnemers en begeleidt alle drie de kapsels tijdens de artistieke proef. Hij/zij mag de deelnemers
uitsluitend mondeling coachen en blijft gedurende de volledige proef op de piste. Coachen van aan de
zijlijn van de wedstrijdvloer is niet toegelaten. Elke inbreuk op deze regel heeft strafpunten tot gevolg.
STRAFPUNTEN
De deelnemers die de instructies niet volgen, krijgen strafpunten van de wedstrijdcommissarissen.
TIJD
75 minuten
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BUSINESSPLAN PROEF
Een businessplan is onontbeerlijk om een onderneming op te starten. Daarom meent Coiffure.org dat
leerlingen hier al kennis mee moeten maken.
De proef ‘businessplan’ bestaat uit twee delen. Deel één is een invuloefening aan de hand van de
vragenlijst (zie apart document) waarin de onderneming zo goed mogelijk wordt voorgesteld zowel
op financieel vlak als op vlak van marketing. Deel twee is een presentatie die uitgewerkt wordt op
basis van de invuloefening. Het is een visuele voorstelling van de fictieve onderneming. De fictieve
onderneming hoeft niet noodzakelijk een salon te zijn. Het kan tevens een mobiele activiteit, pop-up
of nog iets anders zijn. Het moet wel een kapselgebonden onderneming zijn.
OPRACHT
Stuur de invuloefening zo compleet mogelijk terug via mail naar wedstrijden@coiffure.org ten laatste
op 15 januari 2018. Deze invuloefening mag aangevuld worden met extra documentatie of lijsten. De
antwoorden zijn gebaseerd op een fictieve onderneming maar moeten wel zo realistisch mogelijk zijn.
Maak daarnaast een powerpointpresentatie met een visuele voorstelling van de onderneming. Die
omvat minstens de volgende elementen:
- Naam onderneming met logo
- Moodboard
- Prijsberekening
- Marketingstrategie met concrete voorbeelden zoals de huisstijl, social media-pagina,
publiciteit, enz.
De 6 deelnemers moeten kunnen antwoorden op de vragen van de jury die gebaseerd zijn op de
invuloefening en de presentatie.
MATERIAAL
- Invuloefening
- De online tool Tarifcoiff mag gebruikt worden voor de prijsberekening. Mail naar
info@tarifcoiff.be om een account aan te vragen. Wij maken uitzonderlijk een gratis account
aan in het kader van de Start-up Battle. Er is een limiet van 1 account per deelnemende
school. Er kan pas een account worden aangemaakt indien de school ingeschreven is voor de
wedstrijd.
TIJD
10 minuten voor de presentatie + 10 minuten vraagstelling van de jury
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