
NTVA NORDICS 
RULES AND REGULATIONS 

1 

Den nationella tävlingen TrendVision Award (NTVA) är en on-line fototävling som drivs av HFC 
Prestige International Sweden AB, Box 27005, 102 51 Stockholm(som i detta dokument, tillsammans 
med sina samarbetspartners och moderbolag, hädanefter refereras till som ”WellaCompany”).    

NTVA är en tävling med flera kategorier: 
- Color Artist of the year (by Wella Professionals)
- Craft Artist of the year (by Wella Professionals)
- Style Master of the year (by ghd)

Det här dokumentet förklarar vilka regler och föreskrifter som gäller för  Color Artist, Craft Artist and 
Style Master som är årets 3 kategorier. 

1. FÖR DEN TÄVLANDE FRISÖREN
1.1 NTVA-tävlingen är öppen för alla utbildade frisörer/colorister som arbetar som frisör 

eller trainee i Sverige. 
1.2 Ingen som har familj eller nära familjemedlemmar (syskon, föräldrar, barn, sambo 

eller särbo) som är antällda av WellaCompany, är tillåten att delta i tävlingen.  
1.3 Endast den tävlande, vars namn står på tävlingsblanketten, kan ta emot priset för 

årets vinnare av NTVA. 
1.4 Den tävlande och modellen måste vara över 18 år. 
1.5 Den tävlande får delta i flertalet kategorier, men i varje kategori måste den tävlande 

skicka in ett nytt bidrag som har en tydlig skillnad i färg, klippning eller styling från 
det tidigare inskickade tävlingsbidraget. Om en tävlande är utvald i flera kategorier 
som finalist, kommer hen att bli kontaktad och behöva välja vilken kategori den 
tävlande vill fortsätta tävla i. 

2. OM TÄVLINGEN
2.1 NTVA är en on-line fototävling där de tävlande kommer att posta en bild av sin

slutgiltiga look(tävlingsbidraget) på sociala medier. Looken ska endast vara skapad med 
Wella Professionals/ghd’s produkter. 

2.2 Om WellaCompany efterfrågar en lista på vilka Wella Professionals/ghd’s produkter 
som har använts, ska den tävlande vara förberedd att dela detta inom fem 
kalenderdagar. Om den tävlande inte delger denna information så kan den tävlande bli 
diskvalificerad när som helst under tävlingen och en alternativ vinnare kommer att väljas. 

2.3 En jury kommer att utvärdera alla bidrag och välja  NTVAs guld-, silver- och 
bronsvinnare i respektive kategori.  

2.4 En framgångsrig look ska innehålla: 

COLOR ARTIST 
2.4.1 En färg och styling som kompletterar varandra, skapar ett vackert, klädsamt och 

salongsrelevant slutresultat. 
2.4.2 En färg som reflekterar den professionella kunskapen och förmågan av coloristen 

att skapa ett skräddarsytt slutresultat. 
2.4.3 Glansigt hår i utmärkt kvalité med den högsta professionella finishen. 
2.4.4 Makeup och kläder som kompletterar den slutgiltiga looken, som arbetar i 

synergi med håret och visar den högsta nivån av hantverket. 

CRAFT ARTIST 
2.4.5 En vacker klippning, färg och styling som tar hänsyn till och kompletterar den 

personliga skönheten av modellen och hens unika stil. 
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2.4.6 Glansigt hår i utmärkt kvalité med den högsta professionella finishen. 
2.4.7 Makeup och kläder som kompletterar den slutgiltiga looken, som arbetar i 

synergi med håret och visar den högsta nivån av hantverket 

STYLE MASTER 
2.4.8 Utförandet av en exeptionell styling för att skapa en modern och klädsam look.  
2.4.9 Minst 80% av modellens hår ska hänga löst. 
2.4.10 Hårfärgen borde vara i natuliga mjuka nyanser eller en mjuk blandning av slingor 

och måste alltid komplettera hudtonen.  
2.4.11 En trendig Make-up där hudens lyster framhävs. Eyeliner, läppstift och naglar är 

okladerligt utfört.   
2.4.12 Din modell på bilden ska införliva ”ghd-tjejen” - energisk, djärv och modig, men 

fortfarande mogen, lugn och elegant.  

2.4.13 Det är förbjudet att använda löshår(inga hårdelar, extensions etc. är tillåtet). 

3. HUR DU ANSÖKER TILL TÄVLINGEN

3.1 Färdigställ din look och posta en bild av ditt tävlingsbidrag på din Instagram(med
öppen profil). Nämn @wellanordic i inlägget och tagga @wellanordic i bilden. Använd 
hashtag #Nordic_NTVA2020 och vilken kategori ni tävlar i #ColorArtist_Sverige, 
#CraftArtist_Sverige eller  #StyleMaster_ Sverige. 

3.2 Varje tävlande som önskar att vara med i tävlingen behöver skriva följande kommentar i 
bidragens kommentarfält: “genom att publicera denna bild, godkänner och tilldelar jag 
WellaCompany äganderätten av bilden”. 

3.3 Att ansöka med en redan existerande bild är tillåtet så länge bilden inte blivit publicerad 
innan ansökan till NTVA. Bilden bör ha tagits/fotograferats inom en 12 månaders period 
innan den skickades in. 

3.4 Bilder som är tagna med mobilkamera accepteras men tänk på att skicka in en bild med 
så bra kvalitet som möjligt. Alla bilder, antingen tagna med mobilkamera eller en 
professionell fotograf kommer att bli utvärderade likvärdigt. 

3.5 Ansökan till tävlingen bör ske innan den 1 Januari 2021. Ansökningar efter detta datum 
kommer inte att bli accepterade. 

3.6 Bilderna kommer att utvärderas av en jury som består av Wella Professionals gästartister 
och bilderna bedöms på följande: 

COLOR ARTIST 
3.6.1 40% -  Färgvalet är klädsamt utifrån modellens hudton och ögonfärg 
3.6.2 30% - Kvaliteten av utförandet och helhetsintrycket av färgen, hårets kondition 

och glans 
3.6.3 30% - Slutresultatets helhet i klippning, färg och styling 

CRAFT ARTIST 
3.6.4 50% - Klipp-, styling- och färgtekniker 
3.6.5 30% - Slutresultatet håller hög nivå av hantverket och speglar visionen 
3.6.6 20% - Modellen bär upp den slutgiltiga looken 

STYLE MASTER 
3.6.7 40% - Exeptionell användning av stylingtekniker 
3.6.8 40% - Slutresultatets vision och look 
3.6.9 20% - Hårfärgen och hur hårfärgen framhävs av stylingen 

3.7 När finalisterna meddelas, ska vinnarna skicka in vilket färgrecept och vilka produkter 
som använts till bidraget samt en förklaring av visionen och inspirationen bakom den 
skapade looken, inom fem kalenderdagar efter Wellas förfrågan.  

COLOR ARTIST, CRAFT ARTIST & STYLE MASTER 
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4. OM VINSTERNA I NTVA  
 
4.1 Den 1 Januari, 2021  kommer brons-, silver- och guldvinnarna i NTVA Color Artist, Craft 

Artist och Style Master att tillkännages på sociala medier på Instagram-kanalen 
@wellanordic. 

4.2 NTVA bronsvinnare kommer att mottaga:  
4.2.1 Kurser och produkter från Wella Professionals eller ghd till ett värde av 5000 SEK 
4.2.2 En trofé  

4.3 NTVA silvervinnarna kommer att mottaga: 
4.3.1 Kurser och produkter från Wella Professionals eller ghd till ett värde av 7000 SEK 
4.3.2 En trofé  

4.4 NTVA guldvinnarna kommer att mottaga:  
4.4.1 Kurser och produkter från Wella Professionals eller ghd till ett värde av 10 000 

SEK 
4.4.2 En trofé 
4.4.3 En Biljett till Destination Event i Gran Canaria i September 2021 (med reservation 

för ändring av datum). Resan innehåller shower och workshops med 
internationella artister, 4 nätter på ett 5-stjärnigt hotell, 2 luncher och 2 middagar 
med party, samt en nordisk utbildningsdag.  WellaCompany har rätt till att ställa 
in resan eller ändra pris om det är svårigheter med att anordna resan pga. 
COVID-19 restriktioner.  Om guldvinnarna i NTVA Color Artist, Craft Artist eller 
Style Master inte kan närvara under denna resa, på dessa datum, kommer priset 
att förfalla (att gå förlorat). 

4.4.4 Alla andra kostnader, som inte är inkluderade ovan, kommer NTVA guldvinnarna 
att få stå för själva. Tex: skatter, försäkringar, telefonräkningar, room service, 
tvättservice, personliga utgifter, underhållning, tillfälliga avgifter eller andra 
kostnader som inte är specificerat i detta, regler och förhållningssätt dokumentet, 
kommer NTVA guldvinnare att vara ensam ansvariga för. 

4.4.5 Att byta ut priset mot någonting annat eller pengar kommer inte att tillåtas, 
bortsett från om WellaCompany måste ställa in priset/eventet av någon 
anledning, konflikt med datum eller en händelse av force majeure. I ett sådant 
fall, kommer ett alternativt pris i likvärdigt värde kommer att bli presenterat och 
WellaCompanys skyldighet till vinnarna är uppfyllt. Ingen annan kompensation 
kommer att erbjudas. WellaCompany tar inget ansvar för borttappad eller 
förlorad egendom samt ansvarar ej för eventuella skador under resan.  

4.4.6 Nordiska NTVA guld vinnarna måste erhålla giltiga resedokument (giltigt ID, 
giltigt pass, VISA etc.) för att kunna resa till ITVA Creative Reatreat. Om NTVA 
guldvinnaren misslyckas att erhålla detta så kan det reultera i att priset går 
förlorat.  

 

5. OM ITVA TÄVLINGEN  
 
5.1 De nordiska NTVA guldvinnarna kommer att tävla i den internationella TrendVision 

Award (ITVA) mot alla andra NTVA guldvinnare från hela världen.  
5.2 ITVA  är en tävling där alla vinnande bidragen från NTVA utväderas av en jury. Mer 

information om detta och vilka priser man kan vinna i ITVA kommer att delas med 
guldvinnarna av NTVA.  

 
 

6. ANVÄNDNINGS RÄTTIGHETER  
6.1 Genom att skicka bilder till oss i samband med TrendVision Awards, garanterar du(den 

tävlande) att alla bilder som har skickats till WellaCompany i samband med tävlingen 
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TrendVision är orginal som är upphovsrättsskyddade verk av den tävlande och att den 
tävlande är fri att bevilja och härmed beviljar WellaCompany fri rätt att reproducera, 
distribuera, visa och skapa derivatverk och marknadsmaterial av verket i samband med 
tävlingen i alla medier, nu och i framtiden. 
Om bilden innhåller material eller detaljer som inte ägs av den tävlande och/eller 
detaljer som ägs av en tredje part och/eller om det förekommer en eller flera personer i 
fotografiet, är den tävlande ansvarig att innan bilden skickas in till tävlingen erhålla 
samtycken och eventuella nödvändiga utgivningar som krävs för att tillåta utställning 
och användning av fotografiet på det sätt som anges i dessa officiella regler och 
förordningar utan kompensation. 
Om en person som förekommer i bilden är under 18 år kräver WellaCompany skriftligt 
godkännande av målsman för varje bild. 
Den tävlande ska ersätta och skydda WellaCompany från eventuella förluster som 
orsakats av de skadeställda parterna till följd av den tävlandes brott mot godkännanden 
och garantier som detta avtal kräver. 
På WellaCompanys begäran måste varje tävlande vara beredd att tillhandahålla(inom 
fem kalenderdagar efter mottagandet av WellaCompanys begäran) ett undertecknat 
frisläppande från alla personer som visas på det inskickade fotografiet där parterna 
beviljar WellaCompany rätten att reproducera, distribuera, visa och skapa derivatverk 
och marknadsmaterial av fotografiet i samband med tävlingen i alla medier, nu och i 
framtiden. 
Om den tävlande inte delger denna information så kan den tävlande bli diskvalificerad 
när som helst under tävlingen och en alternativ vinnare kommer att väljas. 

 
VÄNLIGEN NOTERA: 
Juryns beslut är slutgiltigt. Ingen korrespondens kommer att ske efter att beslutet har fattats. 
Den tävlande har ingen rätt till rättsliga åtgärder. Vid deltagande i tävlingen medger den 
tävlande att följa tävlingens regler. Om den tävlande inte följer de regler och 
förhållningssätt som finns för tävlingen så kan detta leda till diskvalificering.   

 


