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Załącznik Nr 1 
 
 Zasady przeprowadzenia Konkursu w kategorii: czesanie fryzury damskiej 
 

1. Fryzury konkursowe powinny być upięciami artystycznymi inspirowanymi 

tematem: „!LA VIVA ESPANIA! Królowa flamenco”. 

2. Startujący w Konkursie prezentują własny pomysł na charakteryzację modelki  

z uwzględnieniem fryzury, makijażu i ubioru. 

3. Zawodnicy wykonują zadanie na własnych modelkach. 

4. Zawodnicy wykonują fryzurę z włosów uprzednio przygotowanych koloryzacją 

potrzebną do wykonania danego uczesania (Koloryzacja włosów zgodnie  

z tematyką konkursu. Zakazane są kolory neonowe). 

5. Podczas stylizowania fryzury zabrania się z korzystania kolorowych sprayów  

i brokatów w atomizerze. 

6. Zawodnicy wykonują fryzurę z włosów suchych o dowolnej fakturze, 

przygotowanych przed rozpoczęciem konkursu (zabronione jest używanie żelazek 

fryzjerskich i innych aparatów w czasie konkursu). 

7. Do stylizacji włosów dozwolone jest używanie wszystkich dostępnych narzędzi, 

przyborów oraz środków do stylizacji i utrwalania.  

8. Uczestnik konkursu korzysta z własnych narzędzi, przyborów i preparatów 

fryzjerskich.  

9. Organizatorzy zapewniają stanowisko pracy (bez dostępu do zasilania). 

10. Dozwolone jest wykorzystanie elementów ozdobnych i dopinek (jednakże nie mogą 

one przekraczać 30% objętości fryzury, muszą być harmonijnie wkomponowane we 

włosy). 

11. Pełne peruki są zabronione.  

12. Zabronione jest wcześniejsze dekorowanie i stylizowanie tresek przed 

rozpoczęciem konkursu (żadne pojedyncze treski, pasemka przypięte 

prowizorycznie na włosach modelki, przed startem w konkursie nie będą 

akceptowane). 

13. Modelka przed rozpoczęciem konkursu może mieć wykonany makijaż.  

14. Ubiór i makijaż modelki powinien być dostosowany do charakteru fryzury oraz 

tematu Konkursu. 

15. Ocenie komisji konkursowej podlega odpowiednio przygotowana stylizacja, dobór 

kolorystyczny całości, utrzymanie całego wizerunku w odpowiednim stylu 

tematycznym, wszelkie inspiracje i stopień trudności wykonania fryzury. 

16. Jury powołane przez organizatora oceniało będzie pracę uczestników według 

następujących kryteriów 

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

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

o stopien  trudnos ci, techniki pracy (max. 5 punkto w); 
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o pomysłowos c  fryzury pod względem kompozycyjnym (max. 5 punkto w); 

o ogo lny wyraz artystyczny (max. 5 punkto w); 

 

Czas przewidziany na wykonanie zadania wynosi 120 minut. 


