
 

 

„Zanim pani do mnie przyszła, była pani 
brzydka, nikt nawet nie chciał na panią 
spojrzeć, ja panią odmieniłem, proszę 
spojrzeć w lustro. 
Jeśli to się pani nie podoba, proszę wyjść 
i nie wracać!" 
 

Antoni Cierplikowski 

 

ZAPROSZENIE 

DO UDZIAŁU W KONKURSIE FRYZJERSKIM 

„MAGIK Z NOŻYCAMI W RĘKU” 

 
Dyrekcja oraz nauczyciele przedmiotów fryzjerskich 

ZS nr1 w Puławach im. Stefanii Sempołowskiej  

mają zaszczyt zaprosić uczniów klas fryzjerskich  

do udziału w szkolnym konkursie fryzjerskim  

z wiedzy o Antonim Cierplikowskim. 

 

.  

Prosimy o zapoznanie się z załączonym regulaminem 

i terminowe zgłoszenie do udziału w konkursie 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY! 

 

 



 

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU 

DOTYCZĄCEGO ŻYCIA I TWÓRCZOŚCI 

ANTONIEGO CIERPLIKOWSKIEGO 

„Magik z nożycami w ręku” 

 
I. Informacje ogólne:  

1. Konkurs zorganizowany dla uczniów klas fryzjerskich ZS 1 im. Stefanii Sempołowskiej  
w Puławach 
2. Organizatorem konkursu są nauczyciele przedmiotów zawodowych fryzjerskich.  

 
II. Cele konkursu:  

1. Wzmocnienie zainteresowania postacią wybitnego mistrza sztuki fryzjerskiej Antoniego  
Cierplikowskiego.  

2. Rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną.  
3. Kształtowanie umiejętności selekcji informacji.  
4. Wdrażanie do korzystania z różnorodnych źródeł informacji.  

 
III. Warunki uczestnictwa w konkursie:  

1. Do konkursu mogą przystąpić wszyscy zainteresowani uczniowie z klas fryzjerskich 
technikum oraz zasadniczej szkoły zawodowej, którzy zapoznali się z regulaminem 
konkursu i akceptują jego postanowienia.  

2.  Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie uczestnictwa do 19. 05. 2017r., 
nauczycielom (A. Cieślik, T. Pakuła, M. Poleszak) 
3.  Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.  

 
V. Forma konkursu:  

Konkurs będzie przebiegał w dwóch kategoriach 
1. Kategoria indywidualna – test z wiedzy o życiu i twórczości Antoniego Cierplikowskiego 

na podstawie książki Marty Orzeszyny „Antoine Cierplikowski. Król fryzjerów i fryzjer 
królów.” 
Zakres stron 7 – 105 i 176 - 261 

2. Kategoria między klasowa – kalambury, puzzle … 
 
VI. Rozstrzygnięcie konkursu:  

1. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie dyplomów odbędzie się 23. 05. 2017 r.  
2. Komisja powołana przez organizatorów wyłoni laureatów. 
3. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy za I, II i III miejsce (kategoria  
indywidualna) 
4. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy za udział w konkursie. 
5. Zwycięska klasa otrzyma dyplom i nagrodę niespodziankę (kategoria między klasowa) 
6. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Szkoły. 

 
 


