
Regulamin

X Edycji Regionalnego Konkursu Fryzjerskiego

o Puchar Starosty Powiatu Lublinieckiego

„Gwiazdy Na Czerwonym Dywanie”

I. Organizator konkursu: 
Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu

ul. Klonowa 10, 42-700 Lubliniec
Kontakt: (34)3511432

e-mail: zsz@zszlubliniec.pl
II. Temat:
„Gwiazdy Na Czerwonym Dywanie”

III. Termin konkursu: 

Konkurs odbędzie się: 21.04.2016 r. 
Rejestracja uczestników w godz. 12:15 – 12:45 
Do dnia 06.04.2016 r. należy zgłosić uczestników za pomocą załączonej karty 
uczestnika (forma elektroniczna i papierowa). 
Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
Zbiórka uczestników: 21.04.2016 r. 30 minut przed konkurencją. 

IV. Cel konkursu: 
1. aktualizacja wiedzy i doskonalenie umiejętności zawodowych 
2. pobudzenie wyobraźni, kreatywności i konsekwencji w realizacji działań 
    zawodowych
3. zdobycie nowych możliwości i doświadczeń 
4. wzbudzanie pożądanej rywalizacji zawodowej
5. wymiana doświadczeń.

 

V. Uczestnicy konkursu: 
W konkursie wziąć mogą udział uczniowie: 
Zasadniczej Szkoły Zawodowej 
Technikum  Usług Fryzjerskich.
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VI. Konkurencje konkursu:
Zawodnicy wykonują fryzurę zgodną z trendami.
VII. Organizacja konkursu:

1. Konkurs obejmuje wykonanie damskiej fryzury (zgodnie z tematem).
2. Model powinien mieć włosy umyte,wysuszone i zaczesane do tyłu.
3. Dozwolone jest użycie dopinek. Dopinki mogą być wcześniej przygotowane.

Dopinki i ozdoby nie mogą przekroczyć 30% całości fryzury.
4. Włosy powinny mieć kolorystykę zgodną z obowiązującymi trendami mody.
5. Ubiór, makijaż i koloryzacja modelki powinny być przygotowane przed startem

i dostosowane do charakteru fryzury oraz tematu konkursu. 
6. Czas trwania konkursu: 60 minut.

VIII. Warunki uczestnictwa:

a) W konkursie biorą udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych młodzieżowych
kształcących  się  w  zawodzie  fryzjer,  technik  usług  fryzjerskich,  którzy  prześlą
zgłoszenie do Komisji Konkursowej na adres Zespół Szkół Zawodowych, 
ul. Klonowa 10 w Lublińcu najpóźniej do dnia 06.04.2016r.

b) Zgłoszenie powinno zawierać pełną nazwę szkoły i jej adres, nazwisko dyrektora
oraz osoby odpowiedzialnej za kontakty w sprawie konkursu, nazwiska uczestników.
Dane zakładu fryzjerskiego, w którym kształci się uczennica/uczeń.

c) Stanowisko konkursowe posiada:
 stolik z lustrem
 dostęp do prądu elektrycznego.

d)  Produkty: do  stylizacji  włosów można  użyć  wszystkich  dostępnych  środków
niezbędnych do wykonania pracy. 
Narzędzia: uczestnicy wykorzystują dowolne narzędzia, przybory  fryzjerskie.

e) Organizator nie zapewnia:
 odzieży roboczej i ochronnej
 sprzętu,  narzędzi  fryzjerskich  niezbędnych  do  wykonania  zadania

konkursowego.

f)  Organizator nie  ponosi  odpowiedzialności  za  sprzęt  fryzjerski,  który  uległ
zniszczeniu podczas wykonywania zadania konkursowego.

IX. Nagrody:

1. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu konkursu.

     2. Finaliści otrzymują nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy.



X. Postanowienia końcowe:

1.  Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nieodwracalne.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć i

informacji o uczestnikach Konkursu.

3. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych  

przez organizatora Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu w celu promocyjno-

marketingowym zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29  

sierpnia 1997r.

4. Organizator zapewnia catering podczas konkursu.

5. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w harmonogramie imprezy.

6. Regulamin konkursu i kartę zgłoszenia zamieszczono również na stronie  

organizatora www.zszlubliniec.pl

7. Niniejszy  regulamin  jest  jedynym  dokumentem  określającym  zasady  

konkursu.
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