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1. OVER DE AWARD 
• De wedstrijd speelt zich volledig af  op het offi  ciële ‘Design&Color 

Awards Head’
• De hoofden hebben allemaal dezelfde vorm en blond haar (met 

uitzondering van de categorie MEN’S en editorial) 
• Je begint dus als het ware op een blanc paper te creëren.
• Eenmaal klaar met je creatie, maak je 1 foto met je smartphone.
• Daarbij kies je een volledige witte achtergrond en voeg je geen 

sieraden, make-up of  kleding toe aan de pop (dit is wel toegestaan 
voor de Editorial/Updo Award).

• Zorg dat je op de foto een witte ruimte hebt rondom je pop (minimum
1,5 cm)

• Nu ben je klaar om de foto te uploaden op de offi  ciële pagina van de 
Awards :  www.designandcolorawards.com

• Heel belangrijk: je bent verplicht de kleurformule en het merk van de 
verf  te vermelden bij de foto.

2. WIE KAN MEEDOEN ?
Enkel deelnemers wiens naam op de inschrijving staat, kunnen 
meedingen voor de titel.
Je kan zoveel inzendingen insturen als je wil per categorie. Er wordt 
slechts 1 inzending per deelnemer per categorie geselecteerd.
Per aangekocht oefenhoofd kan je slechts 1x deelnemen.
Heb je een salon met medewerkers? Schrijf  dan je team in (minimum 3 
personen) en maak kans op de salon award.

3. DE AWARDS
DESIGN AWARD
Deze award gaat voornamelijk over de snit ondersteund door een 
sublieme kleurtechniek. 
Uiteraard is hier een sterke fi nishing van groot belang. 
LET OP: We raden aan om nooit het haar van de pop verder te 
ontkleuren. Volumes hoger dan 10V of  3% worden afgeraden.

COLOR AWARD
Deze award draait voornamelijk om een originele kleur, ondersteund 
door een sterke snit of  fi nishing. 
LET OP: We raden aan om nooit het haar van de pop verder te 
ontkleuren. Volumes hoger dan 10V of  3 % worden afgeraden 

UPDO / EDITORIAL AWARD / “EDITORIAL STYLIST OF 
THE YEAR “
Deze award legt de nadruk op braiding en up-do technieken. Zowel van 
magazine editorials tot avant-garde werk.
Ook is de aanwezigheid van een kleurtechniek doorslaggevend.
LET OP: We raden aan om nooit het haar van de pop verder te 
ontkleuren. Volumes hoger dan 10V of  3 % worden afgeraden

MEN’S AWARD
Deze award draait volledig om mannen. Alle stijlen zijn toegelaten.
Het haar kleuren is geen must maar kan zeker versterkend werken.
Belangrijk: de mannenhoofden zijn bruin van kleur.

INTERNATIONAL HAIRSTYLIST AWARD 
Ook kappers uit andere Europese landen kunnen meedoen aan elke 
award en zullen meedingen voor de INTERNATIONAL AWARD.
Om kans te maken op deze award, dien je in minstens 2 categorieën 
deel te nemen.

HAIRSTYLIST OF THE YEAR
De winnaar van de titel HAIRSTYLIST OF THE YEAR moet 
minstens aan de categorieën DESIGN en COLOR meedoen om kans 
te maken.

INSPIRING SALON OF THE YEAR
Deze award wordt uitgereikt aan het salonteam met de beste 
inzendingen.
Je team moet, inclusief  de werkgever, uit minimum 3 personen bestaan. 
Elke categorie komt in aanmerking voor deze titel.

INSTAWARD
De foto met de meeste likes op de offi  ciële Instagram pagina van Design 
& Color Awards  wint de INSTAWARD. Zo snel mogelijk insturen is 
dus de boodschap.
Kortelings na je inzending worden de foto’s op de offi  ciële 
Instagrampagina geplaatst.

4. START, DEADLINE & UITREIKING
De wedstrijd gaat offi  cieel van start op 15 oktober 2020.
De deadline voor inzendingen is 25 maart 2021.
De online uitreiking vind plaats op 16 mei 2021.

5. JURY
De jury bestaat uit internationale gerenomeerde kappers.
Hun namen worden bekendgemaakt op 10 mei 2021.
Hun stem wordt bekendgemaakt via video waarin zij uitleggen waarom 
ze op de winnaar gestemd hebben.
De beslissing van de jury is defi nitief, er is geen correspondentie mogelijk 
hieromtrent. 
Deelnemers kunnen geen beroep doen op juridische procedures.

6.PUBLICATIE FOTO’S
Door deelname aan de nieuwe en originele Design & Color Awards van 
Curve-O geeft de deelnemer de nodige toestemming aan de organisatie 
om de ingezonden foto’s publiek te maken, te reproduceren op gelijk 
welke manier of  op elke andere wijze aan te wenden zonder enige 
territoriale- en tijdsbeperking.


