
Regulamin I konkursu fryzjerskiego „FRYZURA ŚLUBNA AWANGARDOWA „ 

Janów Lubelski 2020 

 

I. Postanowienia ogólne 

 

1. Organizatorzy konkursu: 

Zespół Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim 

ul. Ogrodowa 20, 23-300 Janów Lubelski 

2. Kontakt 

Nauczyciele praktycznej nauki zawodu 

3. Miejsce konkursu 

Aula Zespołu Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim 

Ul. Ogrodowa 20 

4. Termin konkursu 

Konkurs odbędzie się: 08.03.2020  r. godzina 9.00-14.00 

Do dnia 29.02.2020 r. należy dokonać zgłoszenia u nauczycieli praktycznej nauki 

zawodu. 

5. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

6. Konkurs składa się z jednej konkurencji, podczas której uczestnik ma za zadanie 

wykonać fryzurę zgodną z tematem przewodnim konkursu oraz wykonać makijaż  

i stylizację z papieru na modelce. 

 

II. Cele konkursu 

 

• Doskonalenie i promowanie umiejętności z zakresu branży fryzjerskiej 

• Kształtowanie poczucia estetyki i kreatywności młodych ludzi 

• Promowanie idei konkursu jako środka umożliwiającego zawodnikom zdrową 

rywalizację, ukazanie własnego potencjału i pasji zawodowej 

 

III. Warunki uczestnictwa 



1. Uczestnicy- W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas Technikum Usług 

Fryzjerskich i Zasadniczej Szkoły zawodowej. 

2. Uczestnik ma za zadanie zorganizować sobie modela, na którym zaprezentuje swoje 

umiejętności. 

3. Warunkiem uczestnictwa jest wypełniona przez zawodnika i modelkę zgoda na 

przetwarzanie wizerunku. 

IV. Komisja konkursowa 

1. W skład komisji oceniającej prace uczniów wchodzą: 

Przedstawiciel branży fryzjerskiej, Dyrektor szkoły oraz gość specjalny. 

2. Jury konkursu ocenia według kryteriów zawartych w karcie oceny i przyznaje 

nagrody. 

 

 

 

Kategoria Fryzjerstwo damskie 

Fryzura upięcie- „FRYZURA ŚLUBNA AWANGARDOWA” 

I. Zasady konkursu: 

1. Czas wykonania fryzury makijażu – 2 godziny. 

2. Wykonanie stylizacji z papieru- 1 godzina. 

3. Prace konkursową uczestnik wykonuje na własnej modelce. 

4. Zawodnicy wykonują fryzurę z włosów długich. 

5. Dozwolone jest, aby włosy były wcześniej wymodelowane, nawinięte na wałki, 

wyprostowane bądź pokarbowane. 

6. Koloryzacja: uczestnicy przygotowują ewentualną koloryzacje we własnym 

zakresie przed konkursem. 

7. Produkty: do stylizacji włosów można użyć wszystkich preparatów niezbędnych 

do wykonania pracy. 

8. Narzędzia: Dozwolone są wszystkie narzędzia i przybory. 

9. Dopinki, dodatki i wypełniacze: do wykonania fryzury można stosować różnego 

rodzaju dopięcia, dodatki syntetyczne i naturalne oraz wypełniacze. 

Przygotowane do wykorzystania dopinki, dodatki i wypełniacze muszą leżeć 

osobno na konsoli przed przystąpieniem do wykonania fryzury. Dopinki nie 

powinny przekraczać 30% objętości fryzury. 



II. Ocena: 

1. Oceniana będzie inspiracja, pomysł, różnorodność zastosowanych technik  

i całościowy wyraz artystyczny modelki w odniesieniu do tematu konkursu 

2. Przy rejestracji uczestnik losuje numer stanowiska. Pod nadanymi numerami 

uczestnicy są przypisani w karcie ocen Jury. 

 

III. Zwycięscy konkursu 

1. Spośród uczestników konkursu zostaną wyłonieni zwycięscy z maksymalną 

liczbą punktów przyznanych przez jury. 

2. Zwycięscy otrzymają nagrody rzeczowe za zdobycie 1-go 2-go i 3-go miejsca. 

3. Dodatkowo zostaną wręczone dyplomy uczestnictwa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


