
 

ZAPROSZENIE 

DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE FRYZJERSKIM 

 
 

Dyrekcja oraz nauczyciele przedmiotów fryzjerskich 

ZS nr1 im. Stefanii Sempołowskiej w Puławach  

mają zaszczyt zaprosić uczniów klas fryzjerskich 

do udziału w Szkolnym Konkursie Fryzjerskim online, 

zatytułowanym:  

„Retro glamour girl” 

Wszystkich uczniów, którzy chcą zaprezentować swoje umiejętności 
poprzez sztukę fryzjerską, makijaż i ubiór serdecznie zapraszamy do 

wzięcia udziału w konkursie. 
 

Ideą konkursu jest rozwijanie zainteresowań zawodowych        
młodych miłośników sztuki fryzjerskiej. 

 

Prosimy o zapoznanie się z załączonym regulaminem 

i terminowe zgłoszenie do udziału w konkursie (do 20. 11. 2020) 

 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY! 



 

REGULAMIN KONKURSU FRYZJERSKIEGO - online 

„Retro glamour girl” 

I. Organizator : 

Nauczyciele przedmiotów zawodowych fryzjerskich ZS nr 1 im. Stefanii Sempołowskiej w 
Puławach. 

 

II. Miejsce i termin konkursu: 

Finał i rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się, w dniu 7 grudnia 2020r. 

 

III. Cel konkursu: 

 wyłonienie młodych talentów sztuki fryzjerskiej, 
 rozwijanie kreatywności i zainteresowań uczniów, 
 rozwijanie wrażliwości na piękno, 
 pobudzanie inwencji twórczej uczniów, 
 doskonalenie umiejętności praktycznych uczniów, 
 współzawodnictwo i konfrontacja umiejętności zawodowych, 
 wymiana doświadczeń. 

 

IV. Warunki uczestnictwa: 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas fryzjerskich oraz uczniów chętnych z klas  
o innych profilach. 

2. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie udziału, które jest jednoznaczne  
z przyjęciem warunków regulaminu konkursu. 

3. Zgłoszenia należy dokonać do dnia 20 listopada 2020 r. do pani M. Poleszak (przez dziennik 
elektroniczny). 

4. Prace należy przesłać do dnia 30 listopada 2020 r., jako załącznik w wiadomości przesłanej 
przez dziennik elektroniczny do p. Małgorzaty Poleszak. 

V. Zasady konkursu: 

1. Jeden stylista przygotowuje jedną stylizację na główce treningowej. 

2. Stylizacje konkursowe (fryzura, makijaż, „ubiór”) powinny nawiązywać do tematu konkursu. 

3. Dozwolone jest użycie ozdób i dekoracji, wypełniaczy, dopinek, przy czym nie mogą one 
przekraczać 30% całości fryzury. 

4. Uczestnicy przygotowują swoje stylizacje w domu. 



5. Uczestnicy konkursu wykonują maksymalnie 6 zdjęć wykonanej stylizacji – przód, prawy profil, 
lewy profil i tył oraz 2 ujęcia „własne”, według własnej koncepcji. 

6. Zdjęcia powinny być wykonane na dowolnie przygotowanym tle, w dowolnie zaaranżowanej 
scenerii, tworzącej odpowiedni „klimat” i wpływającej na odbiór wykonanej pracy. 

7. Ze zdjęć należy przygotować prezentację multimedialną. W tytule prezentacji należy wpisać; imię 
i nazwisko oraz klasę.   

8. Prezentacja przekazana zostanie jury w celu wyłonienia laureatów. 

 

VI. Ocena i nagrody: 

1. Jury powołane przez organizatorów wyłoni laureatów konkursu. 

2. Ocenie podlegać będą: 

 zgodność interpretacji z tematem 
 precyzja i estetyka wykonania 
 stopień trudności 
 pomysłowość fryzury pod względem kompozycyjnym 
 ogólny wyraz artystyczny oraz wrażenie artystyczne 

3. Zdobywcy I, II i III miejsca otrzymają nagrody rzeczowe. 

4. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy upamiętniające udział w konkursie. 

 

VII. Informacje dodatkowe: 

Dodatkowych informacji związanych z konkursem udzielają nauczycielki M. Poleszak, A. Cieślik. 

Zgłaszając swój udział w konkursie uczestnik: 
 wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych (imię, nazwisko, klasa) w celach 

organizacji konkursu, 
 nieodpłatne i nieograniczone czasowo wykorzystanie wykonanych przez niego prac, zdjęć i 

prezentacji w celach promocyjnych szkoły i konkursu, 
 umieszczenie prac na stronie internetowej szkoły. 

 


