
Konkurs fryzjerski dla uczniów POMORSKICH SZKÓŁ
RZEMIOSŁ

„Człowiek sukcesu na okładce czasopisma”

Regulamin konkursu:
1. Organizatorami  konkursu  jest  zespół  szkół  o  nazwie  Pomorskie  Szkoły

Rzemiosł, zwany dalej „Organizatorem”.

2. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas fryzjerskich Technikum Nr 1

oraz  Branżowej  Szkoły  I  stopnia  nr  1  w  Gdańsku,  szkół  wchodzących 

skład zespołu o nazwie Pomorskie Szkoły Rzemiosł.

3. Celem konkursu jest:

▪ rozbudzanie i pogłębianie zamiłowania do fryzjerstwa i stylizacji,

▪ motywowanie do podejmowania twórczych działań,

▪ zaszczepienie zasad zdrowego współzawodnictwa,

▪ pogłębienie wiary uczniów we własne możliwości,

▪ rozwijanie  samodzielności,  innowacyjności  i  kreatywności

uczniów,

▪ pogłębienie więzi opartych na wspólnych zainteresowaniach,

▪ integracja młodzieży.

1. Konkurs   organizowany  jest  16  marca  2021  roku.  o  godz.  10.00  

za  pośrednictwem  Google  Meet  z  wykorzystaniem  metod  

i technik na odległość.  

2. Zgłoszenia  należy  przesłać  do  09.03.2021  do  godz.  17:00   na  adres

magdalena.brus@psr.gda.pl w tytule wpisując ”Konkurs Fryzjerski”.

E-mail  zwrotny  z  potwierdzeniem  otrzymania  zgłoszenia  będzie

potwierdzeniem przystąpienia do konkursu.
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3. Link  do  konkursu  zostanie  wysłany  dzień wcześniej  za  pośrednictwem

modułu  Wiadomości  dziennika  elektronicznego  firmy  Librus  oraz  na

pocztę służbową szkolną.

4. Każdy  uczestnik  biorący  udział  w  konkursie  zobowiązany  jest  do

posiadania   własnych  środków  do  pielęgnacji  i  stylizacji  włosów  oraz

narzędzi i przyborów potrzebnych do wykonania fryzury.

5. Podczas  konkursu  uczestnik  i  jego  główka  treningowa  muszą  być

widoczne  na  wizji   (brak  wizji  on  –line,   włączonej  cały  czas  kamery

internetowej  powoduje  natychmiastową  dyskwalifikację  udziału

w konkursie). 

6. W konkursie bierze udział uczestnik z główką treningową.

7. 15 minut po  zakończeniu pracy uczestnik jest zobowiązany do przesłania

min. 2, max 3 zdjęć swojej pracy na adres  magdalena.brus@psr.gda.pl

w tytule wpisując ”Konkurs Fryzjerski praca”.

8. W konkursie oceniane jest wykonanie fryzury związanej z tematem.

9. Komisja  Konkursowa  powołana  jest  przez  Dyrektora  zespołu  szkół

o nazwie Pomorskie Szkoły Rzemiosł.

10.  Oceny dokonuje Komisja Konkursowa.

11.  Ocenie podlega:

▪ nowoczesność zastosowanych rozwiązań,

▪ korelacja fryzury z tematem konkursu,

▪ stopień trudności wykonanej fryzury,

▪ walory artystyczne i estetyczne.

1. Ocena dokonywana jest w formie punktacji od 1 do 10 punktów.

2.  Uzyskana ilość punktów decyduje o zajętym miejscu w konkursie.

3.  Prace uczniów  zostaną opublikowane na fanpage FB Pomorskich Szkół

Rzemiosł oraz stronie internetowej szkoły.

4.  Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne i dobrowolne.

5.  Nagrodami  dla  laureatów  są  bony  upominkowe  do  sklepu  Empik   

w kwocie:
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I Miejsce – 150 zł
II Miejsce – 100 zł
III Miejsce – 50 zł

6. Informacje dotyczące przebiegu konkursu

▪ Zawodnicy  ustawiają na wizji  główkę, która ma zaczesane włosy do

tyłu  (główka powinna mieć wcześniej   wykonany  makijaż  oraz   strój

skorelowany z tematem konkursu)

▪ Narzędzia dobierane są według uznania zawodnika.

▪ Dozwolone są wszystkie produkty.

▪ Do wykonania fryzury można użyć  dopinki  i  ozdoby, które nie mogą

przekraczać 30% całości fryzury.

▪ Czas wykonania fryzury 60 min.

▪ W  razie  nieprzestrzegania  regulaminu  każdy  członek  Komisji

Konkursowej ma prawo przyznać zawodnikowi maksymalnie 3 punkty

karne za każde uchybienie,  które  będą odliczane od ogólnej  liczby

uzyskanych punktów.

1. W konkursie wyróżnia się następujące kategorie:

▪ stylizacja damska,

▪ stylizacja męska.

1. Udział w konkursie, jest jednoznaczny z oświadczeniem autora pracy, że

jest  jedynym  właścicielem praw autorskich,  a  jego  praca nie  narusza

dóbr osobistych i materialnych osób trzecich. 

2. Udział  w  konkursie  jest  równoznaczny  z  wyrażeniem  przez  osoby

uczestniczące zgody  na  przetwarzanie  przez  organizatora  ich  danych

osobowych  na  potrzeby  Konkursu  fryzjerskiego  „Człowiek  sukcesu  na

okładce  czasopisma” (Ustawa  o  ochronie  danych  osobowych
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z dn. 29.08.1997r.  Dz.U.  Nr  133  poz.  833  z  późn.  zm.)  oraz  zgodą  na

publikowanie zdjęć na szkolnym fanpage FB. 

3. Udział  w  konkursie  jest  równoznaczny  z  akceptacją  powyższego

regulaminu.

      

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE

/-/ Beata Wierzba
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