
REGULAMIN
VI EDYCJI POWIATOWEGO KONKURSU FRYZJERSKIEGO DLA UCZNIÓW  

GIMNAZJUM ORAZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

,,CZTERY PORY ROKU’’

I ORGANIZATOR:

Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie  ul. Poniatowskiego 2

Kontakt :

JÓZEFA WALICZEK 721-151-348

MONIKA PASZEK  698-824-290

II CELE KONKURSU:

1. Pobudzanie i rozwijanie kreatywności i zainteresowań uczniów.

2. Doskonalenie umiejętności uczniów.

3. Współzawodnictwo.

4. Wymiana doświadczeń.

III WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE:

1. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie klas II-III gimnazjum oraz klas VII szkoły 

podstawowej.W konkursie mogą startować 2 osoby wytypowane przez szkołę.

2. Karty zgłoszenia należy wypełnić czytelnie pismem drukowanym (organizator nie 

ponosi odpowiedzialności za błędy wynikające z braku możliwości poprawnego 

odczytu imion i nazwisk uczestników i ich opiekunów).

3. Uczestnicy biorą udział w konkursie pod opieką nauczyciela.

4. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do posiadania własnych środków, narzędzi, 

przyborów fryzjerskich.

5. Zadania konkursowe ocenia komisja powołana przez organizatora Konkursu.

6. Finalistą zostaje uczestnik, który zdobył największą ilość punktów.



7.  Uczestnik wykonuje pracę wyłącznie na MODELCE!!!

IV ORGANIZACJA KONKURSU:

VI Edycja Konkursu odbędzie się dnia 21 MAJA 2018 roku (tj.poniedziałek) w auli Powiatowego 

Zespołu Szkół Nr 1 w Pszczynie 

Zgłoszenie szkoły do udziału w konkursie należy przesłać do 30 kwietnia 2018 roku.

 Rozpoczęcie konkursu o godzinie 10:00 

 zbiórka i rejestracja uczestników w godz – 9:30 – 10:00

 uroczystość podsumowania konkursu i ogłoszenie wyników ok godz. 11.30

 V NAGRODY:

Laureaci:
- trzech wytypowanych uczestników z najwyższą liczbą punktów w poszczególnych 
kategoriach.

NAGRODA PUBLICZNOŚCI
- uczestnik otrzymujący najwyższą liczbę punktów przyznanych przez publiczność

Laureaci zostaną uhonorowani atrakcyjnymi nagrodami.



KONKURENCJA

  FRYZURA - ,,CZTERY PORY ROKU’’

Uczestnik wykonuje fryzurę inspirowaną dowolna porą roku 

 włosy modelki muszą być suche, rozpuszczone i zaczesane do tyłu; (LOKI, PROSTE, 
KARBOWANE)

 dozwolone jest użycie dopinek i ozdób;

 wolno używać brokatu i lakieru ozdobnego;

 kolor i długość włosów dowolna;

 dozwolone są  wszystkie narzędzia i przybory z wyjątkiem narzędzi tnących;

 ilość ozdób we fryzurze nie może przekroczyć 45%

                          

Czas wykonania : 50 min.

 PUNKTACJA: Uczestnik uzyskuje max. 30 punktów.

Ocenie podlega całościowy wizerunek modelki. Makijaż oraz strój.



KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA
PROSZĘ WYPEŁNIĆ CZYTELNIE PISMEM DRUKOWANYM

*NAZWA SZKOŁY……………………………………………………………………..

*ADRES……………………………………………………………...………………..…

…………………………………………………………………………………………...

*TELEFON…………………………………..

*IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA……………………………………………………

*KLASA………………………DATA  UR……………........

*IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA………………………………………..……………......................

*TELEFON KONTAKTOWY DO OPIEKUNA ………………………………………………………

  …………………………………

Podpis opiekuna

Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji nazwisk oraz wizerunku laureatów i 
wszystkich uczestników konkursu

                                                                                           …………………………………..

                                                                                              Podpis uczestnika

…………………………………...

Podpis Modelki

Skan karty zgłoszenia należy przesłać do 30 KWIETNIA 2018 na adres :

jozefawaliczek@gmail.com 


