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FUYHBene 2021 - Wedstrijdreglement 

Versie dd. 05-10-2020 

 

 

Algemeen : 

FUYHBene 2021 is een organisatie van PP Benelux (voor België) en PP Nederland (voor Nederland). De wedstrijd is voor 

leerlingen tot 21 jaar in het kappersonderwijs. Er zijn twee categorieën waaraan je kan deelnemen: FUYH ladies en FUYH 

men. 

 

Deelname : 

• De inschrijving dient te gebeuren via het daarvoor voorziene inschrijvingsformulier in bijlage. Dit wordt ingevuld per 

school met daarin opgenomen de namen, e-mailadressen en categoriekeuze van de individuele deelnemers. 

• Elke individuele deelnemer is verplicht om een deelnemerskit aan te kopen voor de prijs van € 45.00 incl. BTW.  

• De bestelling van de deelnemerskits loopt via de school. 

• Je upload één image in de juiste deelnamecategorie op het LAB leerplatform. 

• Je kan zo vaak meedoen als je wilt, maar per aangekocht oefenhoofd geldt maar 1 deelname/upload. 

• Als je te laat bent met uploaden, wordt je deelname niet meer geaccepteerd. Begin op tijd dus!  

• Je mag alle materialen gebruiken die je leuk vindt, dus wil je het met spaghetti doen, ga je gang! 

• De winnende oefenhoofden worden gedurende 1 jaar ter beschikking gesteld aan PP Benelux voor 

tentoonstellingsdoeleinden. 

 

 

Belangrijke data/Verloop wedstrijd : 

 

(bij late inschrijving, zijn de verzendkosten van € 11.50 incl. BTW per extra levering ten laste van de school) 
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Prijzen : 

• Hoofdprijs ‘Jury winnaar’ Ladies: Weekend Antwerpen voor 2 personen inclusief verblijf en toegangsticket 

RetailDetail Salon van de toekomst.  Als de winnaar bekend gemaakt is, wordt de reis geboekt.   Deze is vervolgens 

niet meer te annuleren. 

• Hoofdprijs ‘Jury winnaar’ Men: Weekend Antwerpen voor 2 personen inclusief verblijf en toegangsticket RetailDetail 

Salon van de toekomst.  Als de winnaar bekend gemaakt is, wordt de reis geboekt.   Deze is vervolgens niet meer te 

annuleren. 

• Runners-up 2e en 3e ‘jury winnaar’ zullen later bekend gemaakt worden. 

 


