
                  

 

 

REGULAMIN VIII MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU FRYZJERSKIEGO 

pod hasłem: 

,,WSPÓŁCZESNE GWIAZDY FILMOWE” 

 
 

 

1. ORGANIZATOR KONKURSU: 

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH 

nr 2 w KOŃSKICH 

ul. WARSZAWSKA 53 

26-200 KOŃSKIE 

TEL. 041 372 65 57 

TEL. 41 260 49 40 

FAX. 41 260 49 44 

zsp2konskie@o2.pl 

 

2. TERMIN KONKURSU:: 18.04.2023,  godz. 8,.30 

 

3. 3. MIEJSCE KONKURSU: : 

Szkolna pracownia  fryzjerska (budynek nr 2) ZSP nr 2 w Końskich, ul. Warszawska 53, 26-

200 Końskie 

 

 

 

4. WARUNKI UCZESTNICTWA I ZASADY KONKURSU: 

Do udziału w konkursie mogą zgłaszać się uczniowie szkół branżowych I stopnia (nie 

więcej niż 2 uczestników z każdej szkoły). 

Zawodnicy wykonują zadanie od podstaw, samodzielnie, na własnych modelkach. 

Czas wykonania zadania 90 minut. 

Makijaż i strój modelki powinien zachowywać charakter zgodny z zadaniem i własną 

interpretacją tematu. 

Zawodnicy posiadają własne narzędzia, przybory, aparaty i kosmetyki. Dopuszczalne jest 

stosowanie wszelkiego rodzaju wypełniaczy, stelaży i tresek w 50% . 

Wszystkie materiały dekoracyjne, ozdoby muszą znajdować się na stanowisku pracy 

bezpośrednio przed rozpoczęciem zadania konkursowego . 

Włosy mogą być przygotowane wcześniej, dopuszczalne tylko ondulacja wodna, fenowa . 

  

 

          Program Konkursu: 

           Powitanie gości – godz. 8.30 

           Losowanie numerów – godz. 8.45 

           Rozpoczęcie konkursu – godz. 9.00 

           Zakończenie konkursu – godz. 10.30 

           Gala finałowa- 10.45 – 12.00 

 

 

 

5. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONKURSIE: 

 



Wypełnioną kartę zgłoszeniową należy przesłać w terminie 

do 07.04.23 r. do godz. 12.00 

na adres organizatorów (pocztą na adres: ZSP nr 2 w Końskich. 

ul. Warszawska 53 26-200 Końskie z dopiskiem : Konkurs fryzjerski 18.05.2023. 

Regulamin, karta zgłoszeniowa i klauzula Rodo dostępne są na stronie internetowej 

organizatora http://zsp2konskie.eu/ 

 

Organizatorzy potwierdzają przyjęcie zgłoszenia drogą e-mail lub telefonicznie. 

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH nr 2 w KOŃSKICH 

ul. WARSZAWSKA 53 

26-200 KOŃSKIE 

TEL. 041 372 65 57 

TEL. 41 260 49 40 

FAX. 41 260 49 44 

zsp2konskie@o2.pl 

zsp2konskie@gmail.com 

 

 

6. CELE KONKURSU: 

Rozwijanie umiejętności i kreatywności uczniów klas o profilu fryzjerskim. 

Współzawodnictwo w konkursach międzyszkolnych, ogólnopolskich i międzynarodowych 

oraz sprawdzenie własnych umiejętności zawodowych. 

Opanowanie tremy i stresu towarzyszących podczas konkursów, jak i w pracy zawodowej 

i kontakcie z klientem. 

 

 

7. TYTUŁ FRYZURY: 

Każdy uczestnik oprócz uformowania włosów, musi przygotować tytuł wykreowanej 

postaci oraz krótki opis fryzury konkursowej (tekst zostanie przekazany spikerowi przed 

konkursem). 

Tytuł powinien ukierunkować widza w odbiorze fryzury i lepiej zrozumieć intencje autora. 

Opis fryzury konkursowej zostanie przedstawiony w trakcie głównego pokazu wszystkich fryzur 

konkursowych. 

 

8. KRYTERIA OCENY FRYZURY: 

Ocenie komisji konkursowej podlega odpowiednio przygotowana stylizacja: 

pomysłowość i oryginalność  (w skali od 1 do 10 punktów), 

walory techniczne i estetyczne (w skali od 1 do 10 punktów), 

skala trudności (w skali od 1 do 10 punktów), 

technika wykonania (w skali od 1 do 10 punktów), 

pełny wizerunek pod względem spójności fryzury, makijażu oraz ubioru zgodny z tematem 

konkursu (w skali od 1 do 10 punktów). 

Wszystkie prace zostaną zaprezentowane na forum gali finałowej – sali sportowej. 

W razie nie przestrzegania zasad regulaminu zawodnik może być zdyskwalifikowany. 

Punktacja jest jawna. 

W przypadku uzyskania równej ilości punktów decyduje głos przewodniczącego składu 

sędziowskiego. 

 

9. OCENA I NAGRODY: 

Jury powołane przez organizatorów wyłoni laureatów konkursu. 

Do zdobycia są cenne nagrody rzeczowe za zajęcie I, II i III miejsca. 

http://zsp2konskie.eu/


Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy upamiętniające udział w konkursie. 

 

10. INFORMACJE DODATKOWE: 

Dodatkowych informacji udzielają koordynatorki konkursu p. Barbara Szteleblak pod nr tel. 500 

833 000 , Aleksandra Śmietana, Monika Szlęzak. 

 

 

 

 

 


