REGLEMENT
The Wall of Fame Belgium 2020

Lees deze informatie goed voordat je begint met het maken van jouw inzending. Zo
voorkom je fouten en teleurstellingen.
Inschrijven op www.thehairgames.be.

1. THE WALL OF FAME
Tijdens The Hair Games vindt The Wall of Fame plaats, een fotowedstrijd voor kappers waarin het totaalconcept
van kapsel, styling en make-up essentieel is. The Hair Games is hét jaarlijks evenement voor de kapperssector en
wordt georganiseerd door Coiffure.org. Exhibition, competition, congres, shows & party staan centraal. Mis dit
topevent niet! Deel je creativiteit en talent met collega-kappers en inspireer elkaar!
Waar en wanneer?
Publieksvoting en prijsuitreiking: zondag 26 januari 2020
Brussels Kart Expo, Alfons Gossetlaan 11, 1702 Groot-Bijgaarden

2. WEDSTRIJDVERLOOP
Je kan inschrijven voor één of meerdere categorieën (slechts één inschrijving per persoon, per categorie).
Categorieën:
•
Ladies
•
Young Talent Ladies
•
Men & Barber
•
Young Talent Men & Barber
•
Gala Gold
•
Young Talent Gala Gold
•
Color
•
Young Talent Color

2.1 RICHTLIJNEN VOOR DE KAPSELS
Ladies en Young Talent Ladies
•
Het gebruik van haarstukken is niet toegestaan.
•
Het kleuren van het haar is toegestaan.
Men & Barber en Young Talent Men & Barber
•
Het gebruik van pruiken en/of haarstukken is niet toegestaan.
•
Het kleuren van het haar is toegestaan.
•
Baard en snor zijn toegestaan, maar niet verplicht. Indien je een model gebruikt met baard en/of snor
moeten deze wel afgewerkt zijn.
Gala Gold en Young Talent Gala Gold
•
Pruiken zijn niet toegestaan. Haarstukken zijn toegestaan, maar het gebruik hiervan moet vermeld
worden.
•
Het kleuren van het haar is toegestaan.
•
Enkel dameskapsels zijn toegestaan.
•
Wees inspiratievol en creatief. Kies eens niet voor het klassieke maar speel trendy in op de tendensen
van 2020. Creëer een draagbaar galakapsel met een gouden toets.
Color en Young Talent Color
•
Het gebruik van pruiken en/of haarstukken is niet toegestaan.
•
Zwart-wit foto’s zijn niet toegestaan.
•
Gebruik enkel professionele kleurproducten.
•
Voeg minimum 4 kleurenfoto’s toe van de verschillende stappen tijdens het kleuren.
•
Vul het stappenplan in:

o
o
o
o
o

een technische omschrijving: diagnose, natuurkleur, uitgroei, kleur van de punten
een uitleg hoe de kleur is opgezet: folie, strengen, voorblondering, kleurnuances
op de voorgetekende hoofdjes een schets die uitleg verschaft over de techniek
het concept voor het eindresultaat en hoe de kleur en de techniek elkaar versterken
vermeld met welke producten je hebt gewerkt en de kleurnummers

2.2 RICHTLIJNEN VOOR DE FOTO’S
Het ingestuurde fotomateriaal moet aan de volgende criteria voldoen:
•
4 verschillende foto’s (frontaal, beide zijkanten en achterkant)
•
Een ‘vooraf’-foto van elk model, genomen op de dag van de fotoshoot, voordat er ook maar iets met het
model gebeurt qua haar, make-up en styling
•
A4-formaat (21 cm x 29,7 cm), de volledige foto is dit formaat d.w.z. geen witranden
•
Portret (dus rechtopstaand, niet liggend/landscape)
•
70% van de foto moet het kapsel tonen
•
Slechts 1 model per foto en per categorie
•
De foto’s mogen niet op karton worden gekleefd
•
De foto's mogen op geen enkele wijze voorzien zijn van de naam van de kapper, kapsalon of fotograaf
•
Er mag op geen enkele manier op de foto geschreven worden
•
Kleuren van de kapsels mogen niet met de computer bewerkt worden
•
De foto’s moeten speciaal voor deze wedstrijd gemaakt worden en mogen ook niet vóór 26 januari 2020
gebruikt worden (bv. publicatie op het internet). Hiervoor ontvang je na inschrijving een verklaring op
eer met de bijhorende voorwaarden ter ondertekening.
De digitale foto’s moeten via WeTransfer verzonden worden met volgende specificaties:
•
Hoge resolutie: minimum 300 dpi
•
Formaat zo groot mogelijk, opgeslagen als .jpeg of .tiff
•
Bestandsnaam: CATEGORIE_JE VOORNAAM_JE FAMILIENAAM
Geef deze instructies aan je fotograaf voor je begint met de fotoshoot. Maak je geen gebruik van een professionele
fotograaf? Bekijk dan zeker de tips & tricks op www.thehairgames.be.

3. INSCHRIJVEN EN DEELNAME
3.1 VOORWAARDEN VOOR INSCHRIJVING
Om te kunnen deelnemen, moet je in België wonen en ben je eigenaar van één of meerdere kapsalons, zelfstandig
kapper met een ondernemingsnummer, werk je in loondienst, ben je leerkracht in het kappersonderwijs of ben je
student. Eigenaars van meerdere kapsalons kunnen zich slechts één keer per categorie inschrijven met hun
hoofdvestiging. Wanneer je in loondienst werkt, vermeld je de naam van het kapsalon van je werkgever, mits zijn
voorafgaande toestemming. Studenten zijn verplicht de naam van de opleidingsverstrekker aan hun inschrijving
toe te voegen. Indien je je als minderjarige inschrijft en deelneemt aan deze wedstrijd, gaat Coiffure.org ervan uit
dat je de toestemming hebt van je ouder/voogd. Wie geboren is vóór 01/12/1996 kan niet inschrijven voor de Young
Talent-categorieën.
Inschrijven is gratis en kan op www.thehairgames.be. Je inschrijving moet vóór 15 november 2019
geregistreerd zijn. De inschrijving is pas geldig na bevestiging per mail met daarbij de nodige documenten. Ontvang
je deze bevestiging niet binnen een termijn van 14 dagen na inschrijving, neem dan contact op met Coiffure.org
via info@thehairgames.be of 09 223 71 24.

Coiffure.org komt niet tussen bij eventuele kosten verbonden aan de deelname. Indien je je inschrijft maar geen
foto inzendt zonder vóór 15 december 2019 schriftelijk te annuleren, zal er een administratieve kost van € 50 (excl.
btw) aangerekend worden.

3.2 VERZENDING VAN DE FOTO’S
Om deel te nemen aan de wedstrijd creëer je een origineel kapsel volgens de hierboven vermelde richtlijnen. Per
kapsel moeten ook 4 verschillende foto’s (frontaal, beide zijkanten en achterkant) worden ingediend, zowel
afgedrukt als digitaal. Elke creatie dient daarnaast voorzien te zijn van een ‘vooraf’-foto van elk model, genomen
op de dag van de fotoshoot, voordat er ook maar iets met het model gebeurt qua haar, make-up en styling.
Stuur jouw afgedrukte foto’s op te sturen per post naar:
UBK/UCB vzw-asbl
Martelaarslaan 27
9000 Gent

TIP We raden je aan om de foto’s per aangetekende post tegen ontvangstbewijs te versturen in een kartonnen
envelop. Schrijf duidelijk je naam en adres op de envelop. Neem je deel aan de categorie Color, vergeet dan niet
het stappenplan toe te voegen.

Daarnaast stuur je je foto’s ook digitaal via WeTransfer naar info@thehairgames.be met als bestandsnaam:
CATEGORIE_JE VOORNAAM_JE FAMILIENAAM.

TIP Gebruik de handleiding op www.thehairgames.be voor het digitaal versturen van de foto’s via WeTransfer.

Alle foto’s moeten uiterlijk tegen 15 december 2019 om 16 uur in het bezit zijn van Coiffure.org. Van zodra
Coiffure.org de foto’s ontvangen heeft, krijg je een bevestigingsmail.

Belangrijke data
15/11/19
15/12/19
15/01/20
26/01/20

deadline inschrijving op www.thehairgames.be
deadline inzending foto’s (afgedrukt en digitaal)
de genomineerden worden persoonlijk verwittigd
publieksvoting en prijsuitreiking tijdens The Hair Games

4. PUBLIEKSVOTING EN JURERING
Coiffure.org stelt een jury samen van een oneven aantal personen, zowel nationaal als internationaal bekend
binnen de kapperssector. De jury is onafhankelijk, uitgesloten van deelname en heeft geen enkel professionele
noch familiale band met de deelnemers. De jury neemt al zijn beslissingen met een volstrekte meerderheid. Bij
gelijkheid van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
De inzendingen die aan de deelnemingsvoorwaarden voldoen, worden volstrekt anoniem aan de jury voorgelegd.
Om de anonimiteit van de foto’s voor de jury te garanderen, zorgt Coiffure.org voor een speciale codering van de
foto’s.

Uit alle inzendingen die aan de deelnemingsvoorwaarden voldoen, worden door de jury per categorie de 3 beste
kapsels genomineerd. Per categorie kunnen de genomineerden slechts bepaald worden indien er minstens 7
deelnemers zijn en indien de inzendingen volgens de jury voldoende kwalitatief zijn. Alle deelnemers worden per
e-mail, ten laatste op 15 januari 2020, op de hoogte gebracht of hun kapsel al dan niet genomineerd werd voor de
The Wall of Fame.
Tijdens The Hair Games worden de genomineerde kapsels per categorie door middel van hun foto tentoongesteld
aan het publiek op The Wall of Fame. Iedere aanwezige op The Hair Games, met uitzondering van de organisatie
van Coiffure.org en de jury, krijgt de mogelijkheid om 1 stem per categorie uit te brengen op zijn of haar favoriete
kapsel. Zowel de verificatie van de telling van de stemmen als de jurering gebeuren onder toezicht van een
deurwaarder.
Bij al zijn beoordelingen zoekt de jury steeds naar de beste beelden op het vlak van coiffure, niet alleen het mooiste
plaatje. Kappersvakmanschap moet beloond worden dus creativiteit, vernieuwing en internationale allure staan
centraal. Zij houden bijgevolg onder andere rekening met:
•
•
•
•
•
•
•

Het tonen van kappersvakmanschap
Een visie op huidige en/of komende trends
Het moet een creatie zijn met jouw visie op haarmode
Latest hairtrends / edgy / commercieel / draagbaar
Innoverend / vooruitstrevend / out of the box
Vernieuwende texturen, kleuren en vormen
Creatief / geen kopieën / buitengewoon

4.1 TE WINNEN TITELS
Door telling van de stemmen per categorie wordt de individuele winnaar vastgesteld. Uit elke individuele winnaar
van de categorieën Ladies, Men & Barber, Gala Gold, Color kiest de jury vervolgens The Hairdresser of the Games.
Uit elke individuele winnaar van de Young Talent-categorieën kiest de jury The Young Hairdresser of the Games.
Op voorwaarde dat er minstens 7 deelnemers en 3 genomineerden zijn per categorie, worden er maximaal 10 titels
uitgereikt:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ladies
Young Talent Ladies
Men & Barber
Young Talent Men & Barber
Gala Gold
Young Talent Gala Gold
Color
Young Talent Color
The Hairdresser of the Games
The Young Hairdresser of the Games

Alle titels worden uitgereikt tijdens de Show & Dinnerparty van The Hair Games op 26 januari 2020.

5. ALGEMENE VOORWAARDEN
5.1 PERSOONSGEGEVENS
Door je in te schrijven voor de wedstrijd, deel je jouw persoonsgegevens mee aan Coiffure.org. Coiffure.org
verwerkt deze persoonsgegevens met respect voor de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook
gekend onder de Engelse afkorting ‘GDPR’) evenals de Belgische Privacywetten. Deze verwerking is noodzakelijk
voor de uitvoering van de overeenkomst tussen de deelnemer en Coiffure.org.
Om aan de wedstrijd te kunnen deelnemen, dien je bepaalde persoonsgegevens aan de organisator Coiffure.org
te verschaffen via het inschrijvingsformulier, zijnde: naam, voornaam, geboortedatum, kapsalon waar de
deelnemer werkzaam is of school waar les wordt gevolgd of KBO-nummer indien je zelfstandige bent,
telefoonnummer, adres en e-mailadres. Deze gegevens worden verzameld om het goede verloop van de wedstrijd
te verzekeren.
Door je in te schrijven, geef je Coiffure.org de toestemming om je persoonsgegevens te verwerken en contact met
jou op te nemen in het kader van deze wedstrijd en eventueel voor de volgende editie.
Door je in te schrijven, geef je ook toestemming dat, indien je één van de verschillende categorieën wint, jouw
naam, leeftijd en het kapsalon waar je werkzaam bent of school waar je les volgt, gepubliceerd zal worden op de
website van Coiffure.org en The Hair Games (onder meer in The Wall of Fame).
Daarnaast geef je door je in te schrijven de toestemming dat je eventueel met foto en andere persoonsgegevens
kan verschijnen op de website van de partners van Coiffure.org, evenals in de geschreven pers of dat je gefilmd
kan worden voor een reportage over de wedstrijd.
De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Coiffure.org (UBK/UCB vzw-asbl,
Martelaarslaan 27, 9000 GENT, KBO-nummer 0453.346.029).
Elke deelnemer heeft het recht om contact op te nemen met Coiffure.org om inzage te vragen in zijn
persoonsgegevens, deze te laten aanpassen, rechtzetten of verwijderen. De deelnemer kan hiervoor een e-mail
sturen naar privacy@coiffure.org. Als de deelnemer een gehele of gedeeltelijke verwijdering van zijn of haar
persoonsgegevens vraagt voor het einde van de wedstrijd, kan de deelname ongeldig worden verklaard en kan de
deelnemer bijgevolg zijn of haar recht op enige prijs verliezen aangezien er geen contact meer kan worden
opgenomen met de deelnemer. Elke deelnemer heeft eveneens het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de
doorgifte van zijn of haar persoonsgegevens.

5.2 AANSPRAKELIJKHEID EN BEZWAREN
5.2.1

Aansprakelijkheid van Coiffure.org

Coiffure.org is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van de post en/of koeriersbedrijven bij het bezorgen
van jouw inzending of indien deze verloren is gegaan.
Coiffure.org is niet verantwoordelijk voor mogelijke schade, lichamelijke letsels of ongevallen die zich zouden
kunnen voordoen als gevolg van het inschrijven voor en/of deelnemen aan de wedstrijd en/of winnen van een titel.
Druk-, spel-, zet- of andere fouten alsook technische problemen (o.a. e-mailcommunicatie) kunnen niet worden
ingeroepen als grond voor welke verplichting of aansprakelijkheid dan ook lastens Coiffure.org.
Indien Coiffure.org genoodzaakt wordt om de wedstrijd uit te stellen, in te korten of in te trekken, het
wedstrijdreglement te wijzigen of de wedstrijdformule aan te passen, kan Coiffure.org hiervoor op geen enkele
wijze aansprakelijk worden gesteld noch tot enige schadevergoeding gehouden zijn.

5.2.2

Bezwaren

Vanaf de publicatie van de genomineerde foto’s (26 januari 2020) tot uiterlijk 6 februari 2020 kan door een
deelnemer tegen een inzending bezwaar worden gemaakt bij de commissie van beroep. Ieder bezwaar dient
schriftelijk en met redenen omkleed, verwijzend naar het artikel waartegen bezwaar wordt gemaakt, binnen de in
lid 1 van dit artikel voorgeschreven termijn te worden ingediend bij de commissie van beroep via de organisatie
Coiffure.org.
De commissie van beroep bestaat uit 3 onafhankelijke personen, welke geen enkele betrokkenheid mogen hebben
met de personen die bij het bezwaar betrokken zijn. De commissie van beroep geeft zo spoedig mogelijk
schriftelijke en gemotiveerde uitspraak inzake het ingediende bezwaar. Deze uitspraak is bindend en definitief voor
alle partijen.
Een bezwaar wordt pas in behandeling genomen nadat een waarborgsom ten belope van € 150 is voldaan aan de
organisatie Coiffure.org. De waarborgsom wordt terugbetaald als het bezwaar ontvankelijk is. Bij verwerping van
het bezwaar komt de waarborgsom toe aan de organisatie Coiffure.org.
In gevallen waarin het oordeel van de jury gebaseerd is op (de totstandkoming van) een waardering/beoordeling
van de inzending, is geen bezwaar mogelijk. Tegen de beslissing van de commissie van beroep is ook geen
bezwaar mogelijk.
Je verbindt je ertoe om niet in de openbaarheid te communiceren over eventuele bezwaren.

5.3 ALGEMENE BEPALINGEN
Zolang je geen foto’s hebt verstuurd, kan je jouw inschrijving nog schriftelijk annuleren tot en met 15 december
2019. Zodra Coiffure.org de inzending van jouw foto’s heeft ontvangen, wordt jouw deelname definitief bevestigd.
Ingezonden fotomateriaal wordt na de uitreiking niet geretourneerd door Coiffure.org.
Door deel te nemen aan de wedstrijd:
•
•

•

•

•

ga je akkoord met het reglement en aanvaard je deze zonder voorbehoud;
verleen je aan Coiffure.org de toestemming om jouw inzending, zonder dat enige vergoeding
hiervoor verschuldigd is en zonder enige beperking in de tijd en ruimte, te publiceren:
o op de (al dan niet voor mobiel gebruik aangepaste) website(s) van Coiffure.org en alle
andere online kanalen zoals Facebook, Instagram …
o in tijdschriften of andere media gepubliceerd door Coiffure.org en Coach Belgium.
verklaar je dat je over de nodige rechten (intellectuele eigendomsrechten en
persoonlijkheidsrechten) beschikt om dit gebruik van je inzending toe te laten en vrijwaar je
Coiffure.org tegen alle mogelijke aanspraken in verband met deze inzending. Dat houdt in dat
alle creatieve inbreng door jou gecreëerd moet zijn, dan wel dat je over de nodige
toestemmingen van de rechthebbenden beschikt.
verbind je je ertoe om jouw ingezonden foto’s slechts te publiceren (online, in tijdschriften …) na
afloop van de wedstrijd. Hiervoor stuur je de verklaring op eer en de bijhorende voorwaarden
ondertekend terug.
aanvaard je dat in alle zaken waarin dit reglement niet voorziet, eenzijdig worden beslist door
Coiffure.org.

Coiffure.org is in geen geval verplicht om de inzendingen ook effectief te publiceren en/of te gebruiken en kan op
elk ogenblik en om welke reden dan ook een inzending verwijderen na publicatie en/of gebruik.
Indien op eender welk moment wordt vastgesteld dat je niet (meer) aan alle voorwaarden van het reglement
voldoet, of in geval van misbruiken, misleiding, bedrog of kwade trouw, behoudt Coiffure.org zich het recht om jou
uit te sluiten van de wedstrijd of te diskwalificeren en jou, al dan niet definitief, voor andere wedstrijden van
Coiffure.org uit te sluiten. Wie als een winnaar wordt uitgeroepen, zonder volledig te voldoen aan alle

bovenvermelde deelnemingsvoorwaarden, verliest automatisch zijn of haar recht op de prijs zonder recht op
schadevergoeding en zonder enig verhaal. Coiffure.org zal je schriftelijk op de hoogte brengen van deze
diskwalificatie en/of uitsluiting.
De deelname aan The Hair Games en de toetreding aan het onderhavig reglement wordt geacht plaats te vinden
in Gent en op het ogenblik van de eerste inzending door de deelnemer.
Voor eventuele vragen kan je contact opnemen met Coiffure.org (UBK/UCB vzw-asbl, Martelaarslaan 27, 9000
GENT, KBO-nummer 0453.346.029) via info@thehairgames.be of 09 223 71 24.

