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A Wella Company által szervezett National TrendVision Award (NTVA) egy online fotópályázat, amely Magyarországon is 
megrendezésre kerül a Sirowa Hungary Kft. révén.  
 
Az NTVA során az alábbi kategóriákban lehet nevezni:  

- Hungary Color Artist of The Year (by Wella Professionals) 
- Hungary Color Specialist of The Year (by Wella Professionals) 
- Hungary Craft Artist of The Year (by Wella Professionals) 
- Hungary Men’s Hair of The Year (by Seb Man) 
- Hungary Nail Artist of The Year (by O.P.I.) 

 
Ez a dokumentum kizárólag a Hungary Color Artist of the Year kategória feltételeit tartalmazza. 
 

1. A RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI 
 
1.1 A Hungary Color Artist of The Year kategóriában kizárólag olyan szakképzett fodrászok indulhatnak, akik 

Magyarország területén dolgoznak. 
1.2 A Wella Partner alkalmazottak családtagjai és közelebbi hozzátartozói (testvérek, szülők, gyermekek, 

férj vagy élettársak) nem vehetnek részt a versenyen.  
1.3 Csak az a versenyző kaphatja meg a Magyar NTVA Color Artist of the Year díjat, akinek a neve szerepel a 

nevezési listában (lásd a 3. bekezdést). 
1.4 A versenyzőnek szakképzett fodrásznak kell lennie.  
1.5 A versenyzőnek és a modellnek 18 évnél idősebbnek kell lennie. 
1.6 A versenyzők annyi pályaművet küldhetnek be minden kategóriában, amennyit csak szeretnének, de 

minden egyes pályaműnek különböző képnek/megjelenésnek kell lennie, és egyértelmű különbségnek 
kell lennie a hajszín, a vágás vagy a stílus tekintetében. Ha egy versenyző több kategóriában is a 
döntőbe kerül, választania kell, hogy melyik kategóriában szeretne indulni.  

 

2. A VERSENYRŐL 
 

A magyar NTVA egy olyan online fotópályázat, ahol a versenyzők a saját közösségi oldalaikon tesznek közzé kizárólag Wella 

Professionals termékekkel készített frizurákról készült fényképeket. 

2.1 Azáltal, hogy a TrendVision Award versenyen munkáddal az Instagram-on pályázol, Te, mint "versenyző" 

kijelented és biztosítod a Wella Company felé, hogy az összes beküldött fotón látható megjelenés a Wella 

Professionals termékeivel készült. A Wella Company kérésére minden versenyzőnek fel kell készülnie arra, 

hogy (a Wella Company kérésének tudomásul vételétől számított öt naptári napon belül) biztosítsa a 

felhasznált Wella Professionals termékek listáját.  Ezen információk megadásának elmulasztása, illetve a 

Wella Professionals termékeivel készült megjelenés bizonyításának elmulasztása a verseny során bármikor 

kizárást és egy másik döntős vagy győztes kiválasztását eredményezheti. 

2.2 A zsűri az összes beküldött képet elbírálja, és kiválasztja közülük a legjobb három magyar versenyzőt. 

2.3 Minden egyes pályamű az online szavazatok száma (az összes szavazat 20%-a) és a 3.7. bekezdésben leírt 

kritériumok (az összes szavazat 80%-a) alapján kerül elbírálásra.  

2.4 A sikeres megjelenésnek tartalmaznia kell: 

2.4.1 Egy olyan színt, amely kiemeli a modell valódi szépségét. 

2.4.2 Egy olyan színt és stílust, melyek kiegészítik egymást, és egy gyönyörű, viselhető és szalonképes 

összképet hoznak létre.  

2.4.3 Egy olyan inspirációt, amit számos különböző forrásból származik. 

2.4.4 Egy olyan színalkotást, amely tükrözi a fodrász professzionális szaktudását és képességét egy 

személyre szabott végeredmény elkészítéséhez.  

2.4.5 Kiváló állapotban lévő, ragyogó hajat a lehető legmagasabb professzionális kivitelben. 

1.1.1 Az általános megjelenést kiegészítő, a frizurával szinergiában működő sminket és ruhaszettet, 

amelyek a legmagasabb szintű szaktudást tükrözik.  
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1.1.2 Ebben a kategóriában tilos a feltűzés / konty, valamint a műhaj / hajpótlás / hajhosszabbítás stb. 

használata.  

 

3. A NEVEZÉS LÉPÉSEI 
 
3.1 A www.wellsatudiobudapest.hu/ntva oldalon töltsd ki a nevetési űrlapot, mellyel regisztrálsz a versenyre. 

3.2 Alkoss egy megjelenést és tölts fel róla egy fotót saját Instagram-oldaladra, a #Hungary_ColorArtist, 

#Hungary_NTVA2021 hashtageket használva, és jelöld meg a @wellastudio_budapest és a 

@wellahairhungary oldalt a képaláírásban (nem a hozzászólásokban), valamint a fényképen. Figyelj arra, 

hogy Instagram-oldalad nyílt legyen. 

3.3 Azáltal, hogy a TrendVision Award verseny kapcsán munkáddal az Instagram-on pályázol, Te, mint 

"versenyző", kijelented és biztosítod a Wella Company felé, hogy a TrendVision Award versenyre beküldött 

összes fotó a saját, eredeti, szerzői jogvédelem alatt álló alkotásod. Mindemellett garantálod, hogy jogodban 

áll engedélyezni, és ezennel engedélyezed is a Wella Company-nek a nem kizárólagos, jogdíjmentes, teljes 

mértékben fizetett, folytonos, örökös jogot és engedélyt a pályaművek újra alkotására, terjesztésére, 

megjelenítésére és a származékos művek létrehozására a verseny és a verseny promóciója kapcsán, bármely 

mostani vagy későbbi médiában. Amennyiben a fénykép olyan anyagokat vagy elemeket tartalmaz, amelyek 

nem a versenyző tulajdonában vannak és/vagy egy harmadik fél jogainak tárgyát képezik és/vagy a 

fényképen más személyek is szerepelnek, Te, mint versenyző, vagy felelős azért, hogy még a fénykép 

benyújtása előtt beszerezz minden olyan felmentést és hozzájárulást, amely szükséges a fénykép hivatalos, 

meghatározott módon történő, kártérítés nélküli kiállításához és felhasználásához. Amennyiben a fényképen 

szereplő bármely személy a lakóhelye országában kiskorúnak számít, szükséges a szülők vagy a törvényes 

gyám aláírása minden egyes nyilatkozaton. Te, mint versenyző, biztosítod és mentesíted a Wella Company-t 

minden olyan sérelem alól, amely a jelen megállapodásban tett kijelentések és garanciák megszegése miatt 

a biztosított feleket érheti. A Wella Company kérésére minden versenyzőnek készen kell állnia arra, hogy (a 

Wella Company kérésének kézhezvételétől számított öt naptári napon belül) a beküldött fényképen szereplő 

összes személy és/vagy a fényképen szereplő összes anyag tulajdonosai által aláírt felmentést nyújtson be, 

amely felhatalmazza a Wella Company-t a pályaművek reprodukálására, terjesztésére, bemutatására és 

származékos művek készítésére a verseny és a verseny promóciójával kapcsolatban, bármely jelenlegi vagy a 

jövőben ismert médiában. A felmentés kérésre történő megadásának elmulasztása a verseny során 

bármikor kizárást és egy másik döntős vagy győztes kiválasztását eredményezheti. 

3.4 Egy meglévő munka felhasználásával is lehet pályázni, amennyiben azt korábban még nem küldték be az 

NTVA-hoz. A fotó nem készülhetett több mint 12 hónappal a beküldés előtt.  

3.5 A telefonnal készített fényképek teljes mértékben elfogadhatóak, de ügyelni kell arra, hogy a lehető legjobb 

minőségű fényképet küldd be. Minden fotót, legyen szó professzionálisan vagy mobiltelefonnal készített 

fényképről, egyformán értékelünk. 

3.6 Megengedett, hogy a modellek maszkot viseljenek. 

3.7 A nevezési határidő 2021.11.01. Az ezen időpont után beérkezett pályázatokat nem tudjuk elfogadni. 

3.8 A képeket a Wella Professionals szakemberekből álló zsűrije ("Bírák") a következők alapján fog értékelni: 

3.8.1 A szavazatok 40%-át teszi ki a színválasztás és a modell vonásaihoz, bőr- és szemszínéhez illő 

színvilág megalkotása. 

3.8.2 A szavazatok 30%-át teszi ki a kivitelezés minősége, valamint a szín szépsége, a haj minősége, 

állapota és ragyogása.  

3.8.3 A szavazatok 30%-át tesz ki a kész megjelenés színe, vágása és formázása. 

3.9 A legjobb három megjelenést alkotó versenyzőknek a Wella Company kérésének kézhezvételétől számított 

öt naptári napon belül el kell küldeniük a megjelenésükhöz használt színformulát, valamint a megalkotott 

megjelenés mögötti inspiráció leírását.  

3.10 A legjobb három megjelenést professzionális zsűri bírálja el a leírt kritériumok alapján, hogy kiválassza az 

NTVA Color Artist of The Year Arany, Ezüst és Bronz kategóriájú győztesét.  

 

4. HUNGARY NTVA COLOR ARTIST DÍJAK 
 

http://www.wellsatudiobudapest.hu/ntva
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4.1 A Hungary NTVA Color Artist of The Year Arany, Ezüst- és Bronz kategóriájú győztese 2021.11.22. napján a 

közösségi médiában a @wellastudio_budapest oldalán kerül bejelentésre. 

4.2 Az év Hungary NTVA Color Artist of The Year Arany kategória győztes díja: 
4.2.1 Képviselheti a Magyarországot a Nemzetközi Trend Vision Award-on (ITVA) 
4.2.2 Bruttó 150.000 Ft értékű választható termékcsomag és bruttó 100.000 Ft értékű tetszőleges 

oktatás, mely felhasználható 2022. első félévében történő oktatásaira 
4.2.3 Nyertesek trófeája 

4.3 Az év Hungary NTVA Color Artist of The Year Ezüst kategória győztes díja: 
4.3.1 Bruttó 100.000 Ft értékű választható termékcsomag 
4.3.2 Nyertesek trófeája 

4.4 Az év Hungary NTVA Color Artist of The Year Bronz kategória győztes díja: 
4.4.1 Ajándék termékcsomag 
4.4.2 Nyertesek trófeája 

 
5. ITVA VERSENY FELTÉTELEI 

 
5.1 Az év Hungary NTVA Color Artist of The Year Arany kategória győztese részt vehet az International 

TrendVision Award (ITVA) versenyen a világ összes többi NTVA Color Artist of The Year Arany győztesével 
együtt. 

5.2 Az ITVA verseny során szakképzett zsűri értékeli az egyes versenyzők NTVA győztes alkotását, a következők 
alapján:  
5.2.1 A szavazatok 80%-a az NTVA győztes alkotásból származik: 

5.2.1.1 Ennek 70%-át a színtechnika adja ki:  
5.2.1.1.1 Technika, alkalmazás, színválasztás, kereskedelmi felhasználhatóság 
5.2.1.1.2 Jelentős figyelmet kap, hogy a szín hogyan egészíti ki a frizurát (forma és hossz) 
5.2.1.1.3 Vágás és szín, mennyire egészíti ki egymást, miközben szép, viselhető, szalonképes 

megjelenést eredményez  
5.2.1.1.4 A kész színeredmény 

5.2.1.2 Ennek 30%-át az általános elképzelés és megjelenés adja ki: 

5.2.1.2.1 Teljes megjelenés (stílus, kivitelezés, smink, ruházat/felszerelés)  
5.2.1.2.2 Releváns egyéni elképzelés/interpretáció/kreatív személyre szabás 
5.2.1.2.3 Professzionális kivitelezés  
5.2.1.2.4 Egyéni elképzelés/kreatív személyre szabás  

5.2.2 Az összes szavazat 10%-a már elkészített, az Instagramon látható portfólió kinézetéből 

származik.  

5.2.2.1 Szaktudás 

5.2.2.2 A létrehozott megjelenés szépsége 

5.2.3 Az összes szavazat 10%-a az Instagram-aktivitásból származik:  

5.2.3.1 A győztes aktív, nyílt csatornával rendelkezik, hetente legalább 3 alkalommal posztol.  

5.2.3.2 Több mint 1,000 követővel rendelkezik. 

5.3 Az a versenyző, aki az 4.2 cikk szerinti legmagasabb pontszámot kapja, lesz az ITVA Color Artist of The Year 
nyertese, és 2022 márciusában bejelentésre kerül a nemzetközi közösségi médiában. 

5.4 Az ITVA Color Artist of The Year nyereménye:  
5.4.1  ITVA trófea  
5.4.2 Meghívás a 2022-ben megrendezésre kerülő Destination rendezvény 2022. színpadjára (a pontos 

helyszín és időpont 2021. december végéig kerül bejelentésre). A rendezvénnyel kapcsolatos 
utazást, szállást, étkezést és italfogyasztást, valamint a show-val kapcsolatos költségeket 
(modellek, stylist, sminkesek, koreográfus stb.) a Wella Professionals fedezi. A nyeremény 
összértéke 7000 €.  

5.4.3 Minden egyéb, a fentiekben fel nem sorolt költségért és kiadásért - beleértve, de nem 
kizárólagosan, az adókat, biztosításokat, telefondíjakat, szobaszervíz- és mosodai szolgáltatásokat, 
személyes kiadásokat, borravalókat, szórakozást, transzfereket, járulékos költségeket, vagy 
bármely más, a jelen hivatalos feltételekben fel nem tüntetett tételeket, a nyereményleírásban 
nem említett szállítást, valamint az előbbiek bármelyikének költségeit - az ITVA Color Artist of The 
Year kizárólagos felelősséggel tartozik.  

5.4.4 A nyeremények átruházása, helyettesítése vagy pénzbeli ellenértéke nem megengedett, kivéve, ha 
a Wella Company belátása szerint a nyeremény bármilyen okból nem áll rendelkezésre, beleértve, 
de nem kizárólagosan, a lemondást, az időzítési problémákat, vagy a vis-maior helyzeteket; ilyen 
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körülmények között egy másik, azonos értékű nyeremény kerül kiadásra, és ezáltal a Wella 
Company kötelezettsége a nyertesekkel szemben teljesül, és semmilyen más kiegészítő 
kompenzációra nem kötelezhető. A nyeremény elfogadásából vagy felhasználásából eredő 
károkért, veszteségekért vagy sérülésekért semmilyen felelősséget nem vállalunk.   

5.4.5 Az ITVA Color Artist of The Year nyertesnek érvényes úti okmányokkal (pl. érvényes fényképes 
személyi igazolvány, érvényes útlevél, VISA stb.) kell rendelkeznie ahhoz, hogy az ITVA Creative 
Retreat-re utazhasson. Ha az ITVA Color Artist of The Year nyertese nem szerzi be a szükséges úti 
okmányokat, az a díj elvesztését vonhatja maga után.  

 

KÉRJÜK VEDD FIGYELEMBE, HOGY A ZSŰRI DÖNTÉSE VÉGLEGES. NEM KERÜLHET SOR REKLAMÁLÁSRA. A RÉSZTVEVŐK NEM 

JOGOSULTAK JOGORVOSLATRA. A VERSENYRE VALÓ NEVEZÉSSEL A VERSENYZŐ ELFOGADJA A VERSENYFELTÉTELEKET. A 

VERSENYFELTÉTELEK BE NEM TARTÁSA KIZÁRÁST VON MAGA UTÁN. 


