REGULAMIN IV MIĘDZYSZKOLNEGO
KONKURSU FRYZJERSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 r.

„Lata 50. Pin-up girl ”

1.

ORGANIZATORZY



Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Jana Pawła II
63- 700 Krotoszyn, ul. Zdunowska 81
Nauczyciele zawodu: Joanna Rosik, Renata Nele, Aleksandra Łopaczyk

1.

CELEM KONKURSU JEST:


stworzenie szans ludziom młodym, twórczym i ambitnym,



promocja młodych talentów,



wymiana doświadczeń między szkołami,



sprawdzenie umiejętności uczniów.

1.

WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

1.1.

Uczestnikami mogą być uczniowie klas II i III szkoły branżowej I stopnia w zawodzie fryzjer

oraz uczniowie klas II i III TUF, wyłonieni w I etapie szkolnym. Reprezentanci (max 4 osoby z danej
szkoły) są typowani przez Komisje Szkolne.
1.2.

Zawodnicy wykonują konkurencję na własnych modelkach. Posiadają również własne

narzędzia, przybory, aparaty i produkty potrzebne do wykonania zadania.
1.3.

Do konkursu można zgłosić 2 uczestników szkoły branżowej w zawodzie fryzjer, oraz 2

uczestników z TUF.
1.4.

Warunki zakwalifikowania do finału konkursu;

a)

przesłanie karty zgłoszenia do dnia 28 kwietnia 2022 roku,

b)

każdy uczestnik konkursu zobowiązany jest dołączyć do zgłoszenia podpisaną zgodę na

wykorzystanie wizerunku i przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora (w przypadku ucznia
niepełnoletniego podpis opiekuna prawnego)

1.

WYMAGANIA:

. Fryzjerstwo damskie (konkurencja na modelce) - czas wykonania 60 minut
Stylizacja „Lata 50. Pin-up girl”


max. 20 pkt

modelka ma włosy wymodelowane na gładko do tyłu,



długość włosów nie może być krótsza niż 25 cm!



zabronione stosowanie peruk,



zawodnicy wykonują fryzurę przy użyciu własnych narzędzi, przyborów, aparatów

i produktów potrzebnych do wykonania zadania,


do stylizacji włosów uczestnicy mogą używać wszystkich dostępnych środków

niezbędnych do wykonania fryzury,


stylizacja modelki musi być dostosowana do tematu konkursu oraz charakteru fryzury,



wszelkiego rodzaju ozdoby do włosów, w tym dopinki, nie mogą przekroczyć 20%

wykonanej fryzury i nie mogą być doczepione przed konkurencją,


włosy muszą być upięte min. w 80 %,



Czas na wykonanie dzieła: 60 minut



Komisja Konkursowa oceniać będzie:

- zgodność i precyzja wykonanego dzieła z tematem przewodnim Konkursu
- stopień trudności
- estetykę wykonania pracy
- strój, makijaż i styl modelki zgodny z tematem Konkursu.
NAGRODY: Finaliści otrzymują nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy.

Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania wynosi 20pkt. O kolejności zajętego miejsca
w konkursie decyduje ilość zdobytych punktów. W przypadku uzyskania równej ilości punktów przez
dwóch uczestników, ostateczny punkt decydujący przyznaje przewodniczący komisji.
Wyniki ostateczne konkursu ogłasza komisja po zakończeniu obrad.

1.

ETAPY KONKURSU

I Etap - szkolny (do 25 kwietnia 2022r.) - prace oceniają komisje w szkołach, które zgłosiły swój
udział.
II Etap - regionalny ( 6 maja 2022r.) - prace ocenia 3 osobowa komisja powołana przez Organizatora
Finał i ogłoszenie wyników 6 maja 2022r.

Konkurs na najlepszego ucznia w zawodzie fryzjer - polega na sprawdzeniu umiejętności
praktycznych przewidzianych charakterystyką kwalifikacyjną dla zawodu fryzjer.
W razie nieprzestrzegania zasad regulaminu
zawodnik może zostać wykluczony z oceny.
5. SPRAWY ORGANIZACYJNE:


Zgłoszenie uczestników do 28 kwietnia 2022 roku



Komisję Konkursową powołuje Organizator Konkursu,



Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne,



Organizator będzie przetwarzał dane uczestników Konkursu zgodnie z przepisami
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) , ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych ( Dz.U. poz. 100).



Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych oraz
wypełnienie zgody na przetwarzanie danych. Wypełnioną kartę zgłoszenia wraz ze zgodami
na przetwarzanie danych uczestników konkursu i ich opiekunów prosimy przesłać do dnia
28 kwietnia 2022 r. drogą listową na adres szkoły:
Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Jana Pawła II
63- 700 Krotoszyn, ul. Zdunowska 81

lub na adres e-mail:
sekretariat@zsp3.com.pl

w tytule wpisując IV Konkurs Fryzjerski.

