MIĘDZYSZKOLNY KONKURS FRYZJERSKI
„KOBIETA NA PRZESTRZENI WIEKÓW”
pod hasłem: KOBIETA NIEZWYCIĘŻONA

organizator:
Zespół Szkół Zawodowych Nr 5
im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku
REGULAMIN KONKURSU:
1. Cele konkursu:
• odkrywanie nowych talentów fryzjerskich
• promowanie zawodu fryzjera
• zaszczepianie uczniom zasad zdrowej rywalizacji oraz zachęcanie ich do wymiany
doświadczeń
• zachęcanie do dbania o atrakcyjny wygląd włosów
• tworzenie oraz prezentowanie fryzur z minionych lat
• doskonalenie umiejętności zawodowych
- uzewnętrznienie siebie poprzez kreatywne upięcia,
2. Uczestnicy konkursu:
• Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów szkół zawodowych i techników o
profilu fryzjerskim z województwa podlaskiego.
Tematyka konkursu: NIEZWYCIĘŻONA KOBIETA
Tematyka konkursu pozwala na dużą dowolność w upięciach. Nawiązuje do postaci z
historii, filmów, książek, a także bajek. Nie ogranicza nas przed puszczeniem wodzy
fantazji, gdyż może to być postać całkowicie stworzona przez uczestnika co
dostarcza jeszcze więcej przyjemności w wykonaniu uczesania oraz szukaniu
inspiracji. Cenne będzie oryginalne podejście do tematyki konkursu. Zapraszany do
udziału i dobrej zabawy.
3. Zasady konkursu:
Każdy uczestnik będzie poproszony o krótką prezentacja swojego dzieła.
• Każda szkoła może zgłosić do konkursu jednego uczestnika wybranego na drodze
eliminacji wewnątrzszkolnych.

• Zgłoszenie ucznia do konkursu dokonuje się poprzez wysłanie wypełnionego
formularza zgłoszeniowego (załącznik 1) w terminie do 22.03.2019r. (piątek) na
adres szkoły, faxem lub drogą mailową:

Zespół Szkół Zawodowych Nr 5
im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego
ul. Antoniuk Fabryczny 40
15-741 Białystok
Tel. 85 653 24 55 fax. 85 653 12 78
e-mail: zsznr5@zsznr5.bialystok.pl
• Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
• Każdy uczestnik konkursu ma za zadanie wykonać w ciągu 90 minut na swojej
modelce wybraną przez siebie stylizację
• Oceniana będzie fryzura, makijaż i strój inspirowane hasłem:
„NIEZWYCIĘŻONA KOBIETA ”
• Konkurs nadzorować będzie jury, które oceni i wyłoni 3 najzdolniejszych
laureatów. Zwycięzcą konkursu zostanie uczestnik, który otrzyma największą liczbę
punktów.
• Wszystkie decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nieodwołalne.
• Udział w konkursie jest bezpłatny.
• Organizator ma prawo zmian w harmonogramie dnia konkursu
• Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych
• Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion i nazwisk oraz
wizerunków na zdjęciach o uczestnikach konkursu.
Kryteria oceny fryzur
Uczestnicy konkursu otrzymają punkty za :
• dokładność, estetykę , oryginalność i pomysłowość wykonanej fryzury (max. 5 pkt)
• dobór i spójność całej stylizacji pod względem fryzury, makijażu i stroju (max.
5pkt)

• stopień trudności wykonanej fryzury (max.5pkt)
• prezentację stylizacji przez modelkę (max 5 pkt)
• maksymalna ilość punktów - 20

Szczegółowe informacje odnośnie stylizacji:
• wykonana fryzura nie może posiadać elementów ozdobnych oraz dodatków, które
zasłaniają więcej niż 30% jej powierzchni (np. kapelusz)
• modelka uczestnika przed rozpoczęciem konkursu nie może mieć na włosach
uprzednio doczepionych np.: tresek, doczepów, pasemek itp.
• przed rozpoczęciem konkursu włosy modelki mają być rozczesane
i pozostawione bez podpięcia
• makijaż modelki ma zostać wykonany w wyznaczonym czasie przed rozpoczęciem
konkursu
• Organizator konkursu zapewnia uczestnikom stanowiska konkursowe wyposażone
w : fotel, lustro, pomocnik (wózek) fryzjerski, dostęp do prądu
• Każdy uczestnik konkursu we własnym zakresie zapewnia sobie narzędzia, aparaty,
przybory, materiały oraz środki fryzjerskie niezbędne do wykonania fryzury oraz
stylizacji
Nagrody:
Zwycięzcy I, II i III miejsca otrzymają atrakcyjne nagrody w postaci
artykułów fryzjerskich i dwie nagrody wyróżnienia za całość doboru stylizacji i
najciekawszą interpretację tematu konkursu.
4. Przebieg konkursu:
• Konkurs zostanie przeprowadzony w dniu 1.04.2019r. (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w Zespole Szkół Zawodowych nr 5,

ul. Antoniuk Fabryczny 40 w Białystoku
8:00 – 9:30 -zbiórka uczestników i modelek oraz losowanie numerów startowych,
(korytarz przed salą 48)
przygotowanie modelek (makijaż i strój) - sala 50-jeśli makijaż będzie już wykonany
więc zapraszamy najpóźniej na 9.30
10:00 -11:30 -rozpoczęcie konkursu oraz wykonywanie fryzur przez
uczestników.(sala 48 pracownia fryzjerska) Podczas trwania konkursu zapraszamy
na obejrzenie pokazów tanecznych oraz stanowisk związanych z branżą fryzjerską
(sala gimnastyczna )

11.30-12.00-czas na wyłonienie zwycięzców konkursu
12.00- uroczyste przywitanie gości prezentacja i ocena wykonanych stylizacji
konkursowych, rozdanie nagród (sala gimnastyczna)
12:30 -13.00 - zapraszamy na poczęstunek wszystkich uczestników konkursu
(pokój nauczycielski),

Wszelkie pytania i wątpliwości proszę kierować na adres mailowy:
zsznr5@zsznr5.bialystok.pl lub kontakt telefoniczny koordynatora konkursu
p.Eliza Łukasiewicz tel;505641664

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

(załącznik 1)

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
DO MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU FRYZJERSKIEGO
„KOBIETA NA PRZESTRZENI WIEKÓW”
pod hasłem „NIEZWYCIĘŻONA KOBIETA”

Dane uczestnika:
Imię i nazwisko uczestnika............................................................
Szkoła:.................................................................................
Klasa:...................................................................................
Adres zamieszkania:...................................................................
Salon szkolący:.........................................................................

Dane opiekuna uczestnika (ze szkoły ucznia):
Imię i nazwisko.........................................................................
Telefon:................................................................................
E – mail:................................................................................

Dane modelki:
Imię i nazwisko.........................................................................
Podpis i pieczęć dyrektora szkoły....................................................

Zgłoszenie proszę wysłać do 22.03.2019r. (piątek) na adres szkoły
lub drogą mailową:

Zespół Szkół Zawodowych Nr 5
im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego
ul. Antoniuk Fabryczny 40
15-741 Białystok
Tel. 85 653 24 55 fax. 85 653 12 78
e-mail: zsznr5@zsznr5.bialystok.pl

