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REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU       

FRYZJERSKIEGO 
 

Temat konkursu: Fryzura okolicznościowa 
Termin konkursu: 22.10.2015 r. 
  
Cel konkursu:  

 Rozwijanie zainteresowań w dziedzinie fryzjerstwa. 

 Rozwijanie uzdolnień uczniów. 

 Rozwijanie kreatywności zawodowej wśród młodzieży z klas fryzjerskich.  

 Prezentacja umiejętności fryzjerskich. 
 

 
Warunki udziału;  

 W konkursie mogą brać udział uczniowie  technikum fryzjerskiego.  

 Uczestnik powinien być uczniem szkoły, która go wysyła. 

 Każda ze szkół może zgłosić 3 uczestników. 

 Zgłoszenie powinno być pisemne. 

 Koszt dojazdu ponosi uczestnik. 

 Uczestnicy w czasie 120 minut muszą wykonać fryzurę zgodną z tematem konkursu. 

 Każdy uczestnik dokonuje opłaty wpisowej w wysokości 35 zł. 

 Wylosowani członkowie komisji oceniają uczestników za wyjątkiem własnego ucznia. 

 Wyniki głosowania komisji są jawne. 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 



 
Wyposażenie uczestnika konkursu: 
 

 Zawodnicy przygotowują narzędzia, przybory, aparaty i kosmetyki 
            niezbędne do wykonania zadania. 

 Zawodnicy przygotowują modelkę, strój, makijaż, zgodne z tematem konkursu (modelka we 
własnym zakresie). 

 Dozwolone jest dopięcie treski nieprzekraczające 30% objętości włosów modelki. 

 Treska powinna znajdować się na stanowisku pracy celem zakwalifikowania przez 
członków komisji. 

 Dopuszcza się stosowanie wypełniaczy. 

 Wszystkie ozdoby materiały dekoracyjne i inne dodatki muszą znajdować się na stanowisku 
pracy bezpośrednio przed rozpoczęciem konkursu. 
 

Ocena końcowa: 
 O rozdziale punktów decyduje komisja, która będzie oceniać: 

-  Organizację stanowiska pracy. 
-  Przestrzeganie przepisów bhp, ochrony środowiska oraz ochrony przeciwpożarowej. 
-  Artyzm i kreatywność w tworzeniu fryzury.  
-  Wykazanie się umiejętnościami objętymi tematem konkursu. 
-  Stylizację całościową modelki (fryzurę, strój i makijaż). 
 
 

 
Za każde z w/w kryteriów uczestnicy otrzymują od 1 do 5 punktów. 

 Wyniki zostaną ogłoszone w dniu konkursu po zakończeniu pracy komisji. 

 Wygrywa uczeń, który otrzymał największą ilość punktów. 

 W przypadku otrzymania jednakowej ilości punktów, o zajęciu miejsca zdecyduje 
Przewodniczący komisji. 

 
Nagrody: 

       Uczniowie, którzy zajmują trzy pierwsze miejsca w konkursie otrzymują nagrody rzeczowe 
ufundowane przez organizatora konkursu.  
        Ponadto każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom uczestnictwa w konkursie.  
 

Skład komisji: 

 Przewodniczący komisji: Dyrektor Szkoły- nadzoruje i czuwa nad przebiegiem konkursu. 

 Wybrany losowo nauczyciel przedmiotów zawodowych z zakresu fryzjerstwa z pośród 
opiekunów uczestników konkursu.  

 
 
 
 
 


