KONKURRANSEREGLEMENT
HUDPLEIE

NM I HUDPLEIE
Tidsskjema og premieutdeling
Konkurransen gjennomføres lørdag 16. mars på Hotel Clarion The Hub. Endelig tidsskjema
for konkurransen publiseres etter påmeldingsfristens utløp. Det samme gjelder tidspunkt for
premieutdelingen.
Informasjon om når deltakerne får adgang til konkurransearenaen, og annen praktisk
informasjon, sendes ut senest en uke før konkurransen.

Generelle kriterier
Deltakelse
Konkurransen er åpen for hudpleiere som er ansatte i/ eier en hudpleiesalong i Norge.
Elever ved hudpleieutdanninger (både offentlige og private) kan også delta.
Påmeldingen må gjøres gjennom bedriften/skolen, og faktura for deltakelse sendes til denne
adressen. Privatpersoner kan ikke melde seg på direkte.
Det er Ingen aldersgrense for å delta i konkurransen.
Arbeidsplassen
Konkurranseledelsen tildeler deltagerne hver sin arbeidsplass. Hver plass er utstyrt med
behandlingsbenk, avlastningsbord (ikke flyttbart), og stikkontakt til eventuelt lampe etc.
Det vil være vann tilgjengelig, men ikke i umiddelbar nærhet.
Arrangør stiller med varmeskap til kluter (kluter og håndklær må dere ha med selv).
Alt annet utstyr/produkter må deltakeren selv medbringe.
Det er ikke tillatt for modellene å hjelpe deltagerne med utførelsen av arbeidet.
Juryen vil være tilstede på konkurransepodiet under utførelsen av arbeidet, for å se
deltakerne under arbeidsprosessen.
Overtredelse av konkurransereglene, samt unnlatelse av å følge instruksjoner i forbindelse
med konkurransene vil bli tildelt straffepoeng av konkurranseledelsen.
Konkurransedeltagerne vil bli informert om sine straffepoeng via resultatlisten.
Diskvalifikasjon
Konkurransedeltagere som bytter arbeidsplass med andre deltagere blir disket.

Har du spørsmål om konkurransen, send mail til Ann Louise: ann@f-i.bergen.no.

PÅMELDING
Deltakeravgift
Alle priser er inkl. mva.
Medlem
Ikke medlem

1 500,00
2 900,00

PÅMELDINGSFRIST: 10. FEBRUAR 2019

Påmelding gjøres på NFVBs nettsider: www.nfvb.no

DELTAKERE MED LIK POENGSUM
Dersom deltakere ender opp med lik poengsum, blir plasseringen bestem etter følgende
regel:
- Dommer 1 sine poeng avgjør plasseringen. Den deltakeren som har fått flest poeng
fra denne dommeren får plassering foran den/de andre deltakerne. Hvis det fortsatt
ikke er mulig å skille deltakerne vil, datasystemet gå videre til dommer 2. Ved behov
videre til dommer 3 osv.

Hudpleie
Ansiktsbehandling (inkludert form og farge av vipper og bryn) og voksing av overleppe og
hake.

TID: 100 min
BEHANDLINGEN SKAL INNEHOLDE FØLGENDE ELEMENTER
-

Rens
Peeling (mekanisk peeling)
Massasje (av ansikt, decollete og nakke)
Maske (5 min)
Form/farge vipper og bryn
Voksing av overleppe og hake

Ansiktsmassasjen MÅ vare i minst 15 minutter.

Praktisk informasjon
Deltakerne blir tildelt arbeidsstasjon og kandidatnummer.
Arbeidsstasjonen inneholder:
• Behandlingsbenk
• Avlastningsbord
• Lupelampe
• Søppelbøtte
Utstyr og produkter for å gjennomføre disiplinen utenom dette må deltarne selv medbringe.
Anbefaler å ha med en stoppeklokke, da deltagerne må ta tiden på massasjedelen etc.
Utøveren må selv ta med modell. Modellen må ikke ha noe form for tatovering,
microblading o.l. på bryn eller som linerkant. Bryn og vipper på modell må ikke være
farget/formet de siste 4 ukene før konkurransen. Modellene møter med lett make up
(foundation og mascara).
OBS: Vi gjør oppmerksom på at det IKKE er vann tilgjengelig under behandlingen. Det vil bli
satt ut varmeskap som kandidatene kan legge våte kluter i (kluter må medbringes). I forhold
til hygiene anbefales å ha med håndsprit.

VURDERINGSKRITERIER
-

Client support, comfort and dignity maintained throughout

-

Professional demeanour, Professional appearance - uniform, social interaction skills

-

All make up removed leaving no residue. Cleansing procedure according to product
requirement CHECKPOINT

-

Exfoliation, procedure according to product requirement

-

Facial massage – timings

-

Facial massage - smooth and flowing, level of dexterity and confidence

-

Facial massage - 3 classical movements, effleurage - tapotement - pincement vibration – petrissage

-

Mask application is smooth, evenly applied and neat, applied to all areas

-

Lash tint removal CHECKPOINT

-

Lash tint result

-

Brow tint result

-

Results of the brow shape

-

Pre-treatment waxing

-

Waxing

-

After care waxing

-

Result hair removal upper lip, chin

-

Completed on time

område som må vokses (se bilde)

Vurderingskriterier (norsk)
Kundens komfort og verdighet gjennom behandlingen
Profesjonell -oppførsel og –utseende. Sosial og behagelig framferd.
All sminke fjernet og uten rester. Renseprosedyre fulgt i henhold til produktkrav – sjekkpunkt
Eksoliering – prosedyre fulgt i forhold til produktkrav
Ansiktsmassasje – tidsbruk
Ansiktsmassasje – jevn og flytende, nivå av fingerferdighet og trygghet
Ansiktsmassasje – tre klassiske bevegelser, effleurage, tapping, klemming, vibrering, massasje
Maskepåføring er jevn – jevnt og pent påført på alle områder
Vippefarge fjerning – sjekkpunkt
Vippefarge – fargeresultat
Øyebryn farge – resultat
Resultat av øyebrynfasong
Forberedelse for voksing
Voksing
Etterbehandling av voksong
Resultat for hårfjerning på overleppe, hake
Tidsplanen holdes

