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REGULAMIN  III WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU       

FRYZJERSKIEGO 

 

Temat konkursu: 
 WSPÓŁCZESNA ODSŁONA FRYZUR MĘSKICH  

 „OSTRE CIĘCIE MAN’S LOOK” 

Termin konkursu: 23.10.2017 r. 

  

Cel konkursu:  

 Rozwijanie zainteresowań w dziedzinie NIE TYLKO fryzjerstwa damskiego, ale 

również  męskiego. 

 Rozwijanie uzdolnień uczniów. 

 Rozwijanie kreatywności zawodowej wśród młodzieży z klas fryzjerskich.  

 Prezentacja umiejętności fryzjerskich. 

 Idea rywalizacji, zdobycie doświadczenia i popularności 

Warunki udziału:  

 W konkursie mogą brać udział uczniowie  w zawodzie fryzjer.  

 Uczestnik powinien być uczniem szkoły, która go wysyła. 

 Każda ze szkół może zgłosić max 3 uczestników. 

 Zgłoszenie powinno być pisemne. 

 Koszt dojazdu ponosi uczestnik. 

 Uczestnicy w czasie 120 minut (fryzura męska) muszą wykonać fryzurę zgodnie   

z tematem konkursu. 

 Każdy uczestnik musi dokonać opłaty wpisowej w wysokości 35 zł. 

 Wylosowani członkowie komisji oceniają uczestników za wyjątkiem własnego 

ucznia. 

 Wyniki głosowania komisji są jawne. 



 

 

Uczestnicy konkursu:      

Konkurs przebiegał będzie w kategorii:  

Kategoria I – Fryzura męska 

Jedna szkoła może zgłosić  trzech uczestników w danej kategorii 

 

 

FRYZURA MĘSKA 

   CZĘŚĆ PRAKTYCZNA 
 
Wykonanie:  FRYZURY MĘSKIEJ zgodnej z tematem konkursu 
Wymagania: 

 fryzura wykonana na modelu.  

 model przygotowany do konkursu  zgodnie z tematem. 
 
Czas wykonania – 120 minut 
 

Ocenie podlegać będą 

 organizacja stanowiska pracy, bhp 

 estetyka wykonania 

 techniki wykonania strzyżenia 

 zgodność koloryzacji i dodatków z tematem konkursu 

 pomysłowość fryzury  

 całościowa stylizacja i krótka prezentacja 
 
UWAGA!! 
Do zadania  
 Model powinien być odpowiednio przygotowany: dopuszcza się w stylizacji fryzury 
koloryzację nietrwałą lub wcześniej wykonaną przed konkursem. 
Do zadania w danej kategorii  Model odpowiednio przygotowany do strzyżenia: 
 włosy powinny być zaczesane. Dopuszcza  się w stylizacji strzyżenia stosowania 
maszynki, konturówki i innych narzędzi tnących. 
 
Uczestnicy konkursu przynoszą własny sprzęt potrzebny do wykonania fryzury, przybory 
fryzjerskie, narzędzia, aparaty  i preparaty do stylizacji.  

 

 

 

 

Samodzielna zmiana przydzielonego stanowiska przez uczestnika skutkuje dyskwalifikacją 

z konkursu. Przed rozpoczęciem konkursu komisja konkursowa sprawdzi prawidłowość 

przygotowania modeli (ubiór i makijaż), oraz przygotowany sprzęt, akcesoria, ozdoby, 

treski, tupety. 

 

 

 

 



 

 

Wyposażenie uczestnika konkursu; 

 Zawodnicy przygotowują narzędzia, przybory, aparaty i kosmetyki 

            niezbędne do wykonania zadania. 

 Zawodnicy przygotowują modela, strój, „ męski make up” zgodne z tematem 

konkursu (model we własnym zakresie). 

 W przypadku zastosowania tupetu, treski  powinna znajdować się na stanowisku 

pracy celem sprawdzenia przez członków komisji. 

 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: 

-Organizacje stanowiska pracy-przestrzeganie przepisów bhp 

-techniki strzyżeń męskich, formy  

-Artyzm i kreatywność w tworzeniu fryzur męskiej. 

-Wykazanie się umiejętnościami objętymi tematem konkursu. 

-wizualizacja i stylizacja  całościowa modela . 

-Efekt końcowej stylizacji i krótka prezentacja.  

 

Za każde z w/w kryteriów uczestnicy otrzymują od 1 do 3 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 po ponownym zaprezentowaniu się modela konkursu. 

 

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: Dyrekcja Szkoły- nadzoruje i czuwa nad przebiegiem 

konkursu 

 Wybrany losowo nauczyciel przedmiotów zawodowych z zakresu fryzjerstwa  

z pośród opiekunów uczestników konkursu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  



 

                                     „Oczy widzą, serce czuje, ręce tworzą” 

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH 

im. prof. Karola Olszewskiego 

w Sędziszowie Małopolskim 
ul. Wyspiańskiego 2 , 39– 120 Sędziszów Małopolski 

tel. /fax  ( 017)  2216-424 

 
 
 
HARMONOGRAM  MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU FRYZJERSKIEGO 

 
 

WSPÓŁCZESNA ODSŁONA FRYZUR MĘSKICH 
„Ostre cięcie – man’s look” 

 

 9:00-9:30 – Przyjęcie uczestników konkursu - Przygotowanie modeli do 

konkursu. Przygotowanie i zajęcie stanowiska pracy uczestników konkursu w 

kategorii: Fryzura męska 

 9:30-9:45 - Sprawy organizacyjne: wybór w drodze losowania jednego opiekuna 

uczestników konkursu do komisji konkursowej, losowanie stanowisk pracy dla 

uczestników konkursu. Przygotowanie i zajęcie stanowiska pracy uczestników 

konkursu w kategorii Fryzura męska .Zajęcie miejsc zaproszonych gości i 

widowni. 

 9:45-10:00 Uroczyste powitanie zaproszonych gości uczestników konkursu 

przez dyrektora szkoły 

 10:00  - Rozpoczęcie konkursu  

 12:00 - Zakończenie konkursu  

 12:00 - 12:30 - Pokaz – prezentacja prac i ocena prac  przez komisję konkursu. 

 Prezentacja fryzur damskich wykonanych przez uczennice Technikum 

Usług Fryzjerskich w Zespole Szkół Technicznych. 

 13:30 Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród. 

 13:45 - Poczęstunek dla uczestników. 

Uwaga! 

Organizatorzy zastrzegają możliwość wprowadzenia zmian w powyższym harmonogramie. 



 

 

 

 

 

                                      
„Oczy widzą, serce czuje, ręce tworzą” 

 

  

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH 

im. prof. Karola Olszewskiego 
w Sędziszowie Małopolskim 

ul. Wyspiańskiego 2 , 39– 120 Sędziszów Małopolski 

tel. /fax  ( 017)  2216-424 
 

Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych im. Prof. Karola Olszewskiego w Sędziszowie 

Małopolskim wraz z nauczycielami organizuje: Wojewódzki  Konkurs Fryzjerski, który 

odbędzie się  

23.10.2017r. 

w budynku „B” Zespołu Szkół Technicznych 

ul. Szeroka 5 

Prosimy o zgłoszenie  uczestników z każdej szkoły w nieprzekraczalnym terminie do dnia            

16.10.2017r. 

Uczestników można zgłaszać następujący sposób:  

 w formie pisemnej na adres szkoły:  

Zespół Szkół Technicznych w Sędziszowie Małopolskim 

 ul. Wyspiańskiego 2, 39– 120 Sędziszów Małopolski 

 telefonicznie  na numer: 17 2216424 

 pocztą e-mail: zszadmin@pro.onet.pl 

Organizatorzy:  

Dyrektor szkoły: mgr Grzegorz Patro,  

Nauczyciele przedmiotów zawodowych: mgr Teresa Koszela, mgr Małgorzata Drozd, 

mgr Ewelina Jaworek-Cabaj 

tel.608183279 Ewelina Jaworek-Cabaj 

tel.513934968-Małgorzata Drozd 

Koszt uczestnictwa jednego ucznia wynosi 35 zł. 

W tytule przelew proszę wpisać nazwę szkoły i cel wpłaty. 
 

Wpłatę  prosimy dokonać na nr konta: 

Podkarpacki Bank Spółdzielczy  
RADA RODZICÓW przy ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH  

47864211392013390523570003  

 



 

 

Oświadczenie 
  
  

Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych 
osobowych i upowszechnianie wizerunku przez organizatora konkursu Zespół 
Szkół Technicznych w Sędziszowie Małopolskim w celu promocyjnym zgodnie  
z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
  

  
 ……………………………………. 

                                                                                            podpis uczestnika (opiekuna lub rodzica) 

 
                              Karta zgłoszeniowa uczestnika konkursu 

Współczesna odsłona fryzur męskich 
„Ostre cięcie - man’s  look” 

  
Nazwa i adres szkoły: 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

Telefon kontaktowy:……………………………………………………………… 

 

Imię i nazwisko uczestnika 

1.…………………………………………………………………………………. 

 

2………………………………………………………………………………….. 

 

3…………………………………………………………………………………. 

rok nauki: 

…………………………………………………………………………………… 

 

Imię i nazwisko opiekuna: 

…………………………………………………………………………………… 

Oświadczenie wraz z kartą zgłoszeniową należy przesłać  najpóźniej do dnia 16.10. 2017r. 

 

            Pieczęć i podpis dyrektora  


