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Zespół Szkół nr 1  
im. Stefanii Sempołowskiej  
ul. Polna 18, 24-100 Puławy 
www.zs1.pulawy.pl 
e-mail: zs1@zs1.pulawy.pl 

   

 

REGULAMIN 

 II OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU FRYZJERSKIEGO  

„ANTOINE CIERPLIKOWSKI. 

KRÓL FRYZJERÓW, FRYZJER KRÓLÓW” 

w dwóch KATEGORIACH:  

 TEST WIEDZY 

 CZESANIE FRYZURY DAMSKIEJ 

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1) Konkurs o tematyce fryzjerskiej w kategoriach: test wiedzy oraz czesanie 

fryzury damskiej, skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych 

kształcących uczniów w zawodach; fryzjer, technik usług fryzjerskich. 

2) Organizatorem Konkursu jest:  

Zespół Szkół nr 1 im. Stefanii Sempołowskiej w Puławach 

Adres szkoły: 

ul. Polna 18 

24-100 Puławy 

tel. 81-886 38 21 

Autorki Konkursu: Anna Cieślik, Małgorzata Poleszak - nauczycielki 

przedmiotów zawodowych fryzjerskich  

§ 2. Cele Konkursu 

 Wzmocnienie zainteresowania postacią wybitnego mistrza sztuki 

fryzjerskiej Antoniego Cierplikowskiego.  
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 Rozbudzenie i pogłębienie zamiłowania do zawodu. 

 Zachęcanie uczniów do doskonalenia umiejętności zawodowych. 

 Podkreślanie swoich mocnych stron i wiary we własne możliwości. 

 Wykazanie się umiejętnościami praktycznymi w warunkach zbliżonych 

do warunków pracy zawodowej. 

 Motywowanie uczniów do podejmowania twórczych działań. 

 Zaszczepianie w młodzieży zasad zdrowej rywalizacji i budowania relacji  

z ludźmi. 

 Wymiana doświadczeń między uczestnikami konkursu. 

 Promowanie idei konkursu, jako środka umożliwiającego 

uzewnętrznienie własnego potencjału. 

 Tworzenie zindywidualizowanego wizerunku postaci. 

 Prezentacja osiągnięć uczestników. 

 

§ 3. Czas trwania i przebieg Konkursu 

1) Konkurs rozpocznie się w dniu 21 marca 2019 r. o godz. 10.00 w Zespole 

Szkół nr 1 im. Stefanii Sempołowskiej ul. Polna 18 w Puławach. 

2) Rejestracja uczestników w dniu 21 marca 2019 r. w godz. 8.30 – 9.30. 

3) Ogłoszenie wyników i uroczyste wręczenie nagród laureatom odbędzie się 

po zakończeniu Konkursu w dniu 21 marca 2019 r. 

 

§ 4. Zasady uczestnictwa w Konkursie 

1) Szkoła może wytypować do uczestnictwa w Konkursie uczniów biorących 

udział w wybranej kategorii.  

2) Warunkiem uczestnictwa w poszczególnych kategoriach: 

- test wiedzy - jest wybranie w szkole jednego uczestnika, który będzie 

reprezentantem podczas Konkursu 21 marca 2019 r. w Zespole Szkół  

nr 1 im. Stefanii Sempołowskiej w Puławach (wiedza o życiu Antoniego 
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Cierplikowskiego na podstawie książki „Antoine Cierplikowski. Król 

fryzjerów, fryzjer królów” M. Orzeszyny, strony 7 – 155, 211 - 255 (rozdziały: 

„Być albo nie być.”, „Kurtyna w górę.”, „Paryski debiut”, „ W roli małego 

Rosjanina”, „Marie-Berthe wchodzi na scenę”, „W świetle reflektorów”, „Życie 

jak rewia”, ”La Garçonne”, „Wymagająca publiczność”, „Powrót na scenę”, 

„Kurtyna w dół”). 

- czesanie fryzury damskiej – jest wybranie dwóch uczestników, którzy 

będą reprezentantami podczas Konkursu 21 marca 2019 r. w Zespole Szkół 

nr 1 im. Stefanii Sempołowskiej w Puławach (zasady szczegółowe w 

załączniku nr 1). 

3) Kartę zgłoszenia uczniów do poszczególnych kategorii (zał. Nr 2) należy 

dostarczyć do siedziby organizatora do dnia 14 marca 2019 roku – faxem 

81886 38 21, drogą mailową na adres szkoły: zs1@zs1.pulawy.pl lub 

tradycyjną pocztą. 

4) Warunkiem uczestnictwa jest również dostarczenie wypełnionego 

Załącznika nr 3 lub Załącznika nr 4. 

 

§ 5. Kryteria oceny prac konkursowych 

1) Prace będą oceniane z uwzględnieniem następujących kryteriów: 

a) test wiedzy - najwyższa liczba punktów uzyskanych w teście z wiedzy  

o życiu Antoniego Cierplikowskiego, 

b) czesanie fryzury damskiej (załącznik nr 1) - najwyższa liczba punktów 

uzyskanych łącznie od wszystkich członków Jury według następujących 

kryteriów: 

• zgodnos c  interpretacji z tematem (max. 5 punkto w); 

• precyzja i estetyka wykonania (max. 5 punkto w); 

• stopien  trudnos ci, techniki pracy (max. 5 punkto w); 

• pomysłowos c  fryzury pod względem kompozycyjnym (max. 5 punkto w); 
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• ogo lny wyraz artystyczny (max. 5 punkto w); 

2) Laureatów Konkursu wyłoni Jury powołane przez organizatora.  

 

§ 6. Nagrody konkursowe 

1) Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe. 

2) Przyznane zostaną 3 nagrody główne w każdej kategorii. 

 

§ 7. Pozostałe ustalenia 

1) Decyzja Jury, co do rozstrzygnięć Konkursu jest ostateczna i nie podlega 

odwołaniu. 

2) Uczestnicy przyjeżdżają w dniu Konkursu z opiekunem, organizator nie 

zwraca kosztów podróży. 

3) Organizator może przerwać lub odwołać Konkurs z ważnych, niezależnych 

przyczyn. 

4) Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady 

Konkursu. 

5) W sytuacjach nieobjętych regulaminem rozstrzyga organizator. 

 

Koordynatorki: pani Małgorzata Poleszak tel. 691 053 406 

                                pani Anna Cieślik tel. 606 282 919 

 

§ 8. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, 

zdjęć i informacji o uczestnikach Konkursu. 

 

§ 9. Załączniki do regulaminu Konkursu 

a) Załącznik Nr 1 – Zasady przeprowadzenia Konkursu w kategorii: czesanie 

fryzury damskiej. 

b) Załącznik Nr 2 - Karta zgłoszenia. 
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c) Załącznik Nr 3 – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i nieodpłatną 

publikację wizerunku (dla osoby pełnoletniej). 

d) Załącznik Nr 4 - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i nieodpłatną 

publikację wizerunku (dla osoby niepełnoletniej). 

 

 

 


