National TrendVision Award (NTVA) er en online fotokonkurranse som drives av HFC Prestige
International Norway AS (heretter referert til, sammen med dets tilknyttede selskaper og morselskap som
"Wella"). NTVA er en konkurranse med flere kategorier:
Color Artist of the year (by Wella Professionals)
Craft Artist of the year (by Wella Professionals)
Style Master of the year (by ghd)
Dette dokumentet presenterer regler og regulering av Color Artist, Craft Artist og Style Master of the year
kategoriene.

1. OM FRISØREN/STYLISTEN
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

NTVA-konkurransen er åpen for alle kvalifiserte frisører / kolorister som jobber som frisør eller
lærling i Norge.
Ingen familier og nærmere familiemedlemmer (brødre, søstre, foreldre, barn, mann eller
samboer/partner) av ansatte som jobber for Wella, får delta i konkurransen.
Bare konkurrenten, hvis navn står på påmeldingsskjemaet, kan motta årets NTVA-pris.
Konkurrenten og modellen må være over 18 år.
Konkurrentene har lov til å sende inn så mange bidrag som de vil på tvers av alle kategorier,
men hver oppføring må ha et annet bilde / utseende med en tydelig forskjell i hårfarge, klipp
eller stil. Hvis en konkurrent blir valgt i flere kategorier som finalist, vil han / hun bli kontaktet
for å velge den kategorien han / hun vil konkurrere i.

2. OM KONKURRANSEN
2.1 NTVA er en online fotokonkurranse der konkurrenter vil legge ut et fotografi av et ferdig utseende
på sosiale medier, laget med Wella Professionals / ghd-produkter.
2.2 På Wellas forespørsel må hver konkurrent være forberedt på å gi (innen fem kalenderdager etter
mottak av Wellas forespørsel) listen over Wella Professionals / ghd-produkter som er brukt. I
tilfelle denne informasjonen ikke blir gitt, kan dette føre til inhabilitet når som helst under
konkurransen og valg av en alternativ finalist eller vinner.
2.3 Et dommerpanel vil dømme alle bilder og velger NTVA gull-, sølv- og bronsevinnere.
2.4 En vinnende look skal vise:

COLOR ARTIST
2.4.1

En farge og styling som kompletterer hverandre mens du skaper et vakkert, bærbart og
salongrelevant totalutseende

2.4.2

Et fargearbeid som gjenspeiler den profesjonelle kompetansen og evnen til frisøren /
stylisten til å skape et skreddersydd sluttresultat

2.4.3

Skinnende hår i utmerket tilstand med den høyeste profesjonelle finishen

2.4.4

Makeup og klesstyling som kompletterer det generelle utseendet, og fungerer i synergi
med frisyren som viser det høyeste nivået av håndverk

CRAFT ARTIST
2.4.5

En vakker klipp, farge og styling som vurderer og komplimenterer modellens personlige
skjønnhet og hennes unike stil

2.4.6

Skinnende hår i utmerket tilstand med den høyeste profesjonelle finishen

2.4.7

Makeup og klesstyling som kompletterer det generelle utseendet, og fungerer i synergi
med frisyren og viser det høyeste nivået av håndverk

STYLE MASTER
2.4.8
2.4.9

Eksepsjonell stylingutførelse for å gi et moderne, bærbart utseende
Håret skal være frittflytende og minst 80% av håret er løst
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2.4.10
2.4.11
2.4.12

Hårfarge skal ha myke naturlige toner eller en myk blanding av highlights, og må alltid
komplimentere hudtonen
Makeup bør holdes på trend og huden skal alltid være lysende. Eyeliner, leppestift og
negler skal være profesjonellt utført/pent gjort
Modellen din skal vise ghd-jenta, energisk, dristig og uredd, men allikevel klar, rolig og
polert

COLOR ARTIST, CRAFT ARTIST & STYLE MASTER
2.4.13

Bruk av falskt hår er forbudt (ingen hårstykker, extensions osv. er tillatt)

3. HVORDAN DELTA
3.1 Fullfør en look og legg ut et bilde av det ferdige utseendet på Instagramen din (med åpen profil).
Nevn @wellanordic, i bildeteksten og taggen på bildet. Bruk hashtaggene #Nordic_NTVA2020 og
riktig kategori #Norway_ColorArtist, #Norway_CraftArtist eller #Norway_StyleMaster
3.2 Hver deltaker som ønsker å delta i konkurransen vil bli bedt om å skrive i kommentarfeltet på
Instagram “ By posting this photo, I agree and assign my intellectual property rights to Wella”.
3.3 Bidrag vil bli akseptert ved bruk av et eksisterende bilde, så lenge det ikke tidligere er sendt inn til
NTVA. Bildet skal ha blitt tatt ikke mer enn 12 måneder før innsending.
3.4 Bilder tatt på en telefon er helt akseptable og det må utvises perfeksjonisme for å levere best
mulig kvalitet på fotografiet. Alle fotografier som enten er tatt profesjonelt eller tatt på en
mobiltelefon vil bli bedømt likt.
3.5 Frist for påmeldinge er 1.november 2020. Bidrag mottatt etter denne datoen kan ikke aksepteres.
3.6 Bilder vil bli bedømt av Wella Professionals-panelet av artister ("Dommere") på:

COLOR ARTIST
3.6.1

40% - fargevalg og egnethet til modellens kledelighet – ansiktsform, hud- og øyenfarge

3.6.2

30% - utførelseskvaliteten og den generelle skjønnheten i fargen, hårkvaliteten,
tilstanden og glansen

3.6.3

30% - den totale ferdige looken med farge, klipp og styling

CRAFT ARTIST
3.6.4

50% - klipp / styling / fargeteknikker

3.6.5

30% - sluttresultatet vakkert utformet og den generelle visjonen

3.6.6

20% - modellens evne til å bære looken

STYLE MASTER
3.6.7

40% - den eksepsjonelle stylingteknikken

3.6.8

40% - den totale visjonen og utseendet

3.6.9

20% - hårfargen og hvordan den forbedres ved styling

3.7 Det vinnende utseendet blir varslet og blir bedt om å sende fargeformelen / produktene som er
brukt på looken deres innen fem kalenderdager etter mottak av Wellas forespørsel i henhold til
en beskrivelse av inspirasjonen bak utseendet som ble laget.

4. OM NTVA PREMIENE
4.1 1.desember 2020 kunngjøres den lokale NTVA Color Artist, Craft Artist og Style Master Bronzevinner, Silver-vinner og Gold-vinner på sosiale medier på @wellanordic.
4.2 NTVA Bronze-vinneren vil motta:
4.2.1
Kurs og/eller produkter fra Wella Professionals eller ghd til en Verdi av 5.000NOK
4.2.2
En pokal
4.3 NTVA Silver-vinneren vil motta:
4.3.1
Kurs og/eller produkter fra Wella Professionals eller ghd til en Verdi av 7.000NOK
4.3.2
En pokal
4.4 NTVA Gold-vinneren vil motta:
4.4.1
Kurs og/eller produkter fra Wella Professionals eller ghd til en Verdi av 10.000NOK
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4.4.2
4.4.3

4.4.4

4.4.5

4.4.6

En pokal
En invitasjon til å delta på ITVA Creative Retreat som holdes 19.mars - 21.mars 2021
(nøyaktig dato skal kunngjøres innen utgangen av juli 2020). ITVA Creative Retreat vil
bestå av 3 dager med mentoring med internasjonale artister (transport, overnatting, mat
og drikke og de 3 dagene av mentoring dekkes av Wella) - prisverdi + 3000 €). Hvis
NTVA Color Artist, Craft Artist eller Style Master Gold-vinneren ikke er i stand til å reise på
angitt dato eller hvis de ikke kan delta i noen premierelatert aktivitet på datoer som er
spesifisert av Wella, blir faller premien bort.
Alle andre utgifter og kostnader, ikke eksplisitt oppført ovenfor, inkludert, men ikke
begrenset til, skatter, forsikringer, telefonkostnader, romservice og vaskeritjenester,
personlige utgifter, drikkepenger, underholdning, tilfeldige avgifter eller andre ting som
ikke er spesifikt beskrevet i disse reglene og forskriftene er det NTVA Gold-vinneren som
står ansvarlig for.
Ingen overføring, utskifting eller kontantekvivalenter for noen premier vil være tillatt,
bortsett fra etter Wellas skjønn på grunn av premie utilgjengelighet av en eller annen
grunn, inkludert, men ikke begrenset til, avlysning, planlegging av konflikter eller en
hendelse av «force majeure»; og i slike tilfeller tildeles en alternativ premie /
premiekomponent med lik verdi og Wellas forpliktelse overfor vinnerne blir oppfylt, og
ingen annen tilleggskompensasjon vil bli gitt. Det tas ikke noe ansvar for tap eller skader
som følge av aksept eller bruk av premie.
Nordic NTVA Gold-vinner må ha gyldige reisedokumenter (dvs. gyldig foto-ID, gyldig
pass, VISA, etc.) for å reise til ITVA Creative Retreat. Unnlatelse av å innhente nødvendige
reisedokumenter av Nordic NTVA Gold-vinner kan føre til tap av premie.

5. OM ITVA KONKURRANSEN
5.1 De nordiske NTVA Gold-vinnerne vil konkurrere om International TrendVision Award (ITVA) mot
alle andre NTVA Gold-vinnere fra hele verden.
5.2 ITVA er en konkurranse der et dommerpanel vil evaluere hver konkurrents NTVA-vinnende look.
Vi vil dele mer informasjon om dette og prisene til ITVA direkte med NTVA Gold-vinnerne.

6. BRUKSRETTIGHETER
6.1 Ved å sende inn bilder til oss i forbindelse med TrendVision Awards-konkurransen, representerer
og garanterer du “konkurrenten” til Wella at alle fotografiske bilder sendt inn i forbindelse med
TrendVision Award, utgjør originale opphavsrettsbeskyttede verk av konkurrenten og at
konkurrenten er fri til bevilger og gir herved Wella et ikke-eksklusivt, royaltyfritt, fullt betalt,
evigvarende, rett og lisens til å reprodusere, distribuere, vise og lage deriverte verk av
oppføringen i forbindelse med konkurranse og promotering av konkurransen, i alle medier nå
eller heretter kjent. Hvis fotografiet inneholder materiale eller elementer som ikke er eid av
konkurrenten og / eller som er underlagt rettighetene til tredjepart og / eller hvis noen personer
dukker opp på fotografiet, er konkurrenten ansvarlig for å innhente, før innlevering av fotografiet,
alle utgivelser og samtykker som er nødvendige for å tillate utstilling og bruk av fotografiet på den
måten som er angitt i disse offisielle regler og forskrifter uten kompensasjon. Hvis noen som vises
på et fotografi er under lavalder i Norge, kreves signatur fra en forelder eller verge for hver
løslatelse. Konkurrenten skal skadesløsgjøre og holde Wella ufarlig for tap som er påført av de
skadesløslagte partene som et resultat av et brudd fra konkurrenten på representasjonene og
garantiene i denne avtalen. På forespørsel fra Wella, må hver konkurrent være forberedt på å gi
(innen fem kalenderdager etter mottak av Wellas forespørsel) en signert løslatelse fra alle
personer som vises på det innsendte fotografiet og / eller fra eieren av materiale som vises på
fotografiet, med autorisasjon på at Wella kan reprodusere, distribuere, vise og lage avledede verk
av oppføringen i forbindelse med konkurransen og promoteringen av konkurransen, i alle medier
som nå eller senere er kjent. Unnlatelse av å gi slikt samtykke på forespørsel kan føre til inhabilitet
når som helst under konkurransen og valg av en alternativ finalist eller vinner.

3

VENNLIGST NOTER
DOMERNES BESLUTNING ER ENDELIG. INGEN KORRESPONDENS VIL BLI INNGÅTT. DELTAKERE HAR IKKE
RETT TIL JURIDISK REGRESS.
DELTAGELSE I KONKURRANSEN BEKRETFER AT DELTAKER SAMTYKKER I Å OVERHOLDE KONKURRANSEREGLENE.
NOEN MANGLER PÅ Å FØLGE DISSE REGLENE OG FORSKRIFTENE VIL GI MULIGHET FOR Å DISKVALIFISERE
DELTAKER.
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