REGULAMIN
XVIII OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU
MŁODYCH TALENTÓW FRYZJERSKICH
O „BURSZTYNOWY GRZEBIEŃ”
GDAŃSK 8 kwietnia 2022 r
ORGANIZATORZY:
Zespół Szkół Kreowania Wizerunku w Gdańsku
ul. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego 35
80-364 Gdańsk
tel: (058) 553-05-15 e- mail: sekretariat@zskw.edu.gdansk.pl
http://zskw.edu.gdansk.pl
WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE:
Uczestnikami mogą być uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych z terenu
Polski.
Zawodnicy wykonują konkurencję na własnych modelach lub główkach treningowych.
Do konkursu szkoła może zgłosić maksymalnie 2 uczestników w każdej konkurencji.
Dopuszczalny jest udział tego samego uczestnika w obu konkurencjach.
Ubranie modela/modelki musi zakrywać całkowicie intymne części ciała.
Zgłoszenie do konkursu odbywa się przez formularz aplikacji do dnia 31 marca 2022 r

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=6zGqNOOHU0GupDlPdP
2LmGVf00a50WFHq_t4OZtpkhxUNjJJUjFGTFdWRDZBRlRaR0dRQTkyWV
RTMC4u
KOMISJA KONKURSOWA:
1.Przedstawiciele Cechu Rzemiosł Kosmetyczno –Fryzjerskich – pracodawcy.
2.Przedstawiciele zawodów artystycznych.
3.Nauczyciele przedmiotów zawodowych w zawodzie fryzjer.
Komisja konkursowa ocenia przygotowanie modela do danej konkurencji oraz każdą
wykonywaną czynność wg kryteriów zawartych w arkuszu obserwacji.
Rejestracja uczestników
Odprawa zawodników
Rozpoczęcie konkursu

godz. 9:30
godz. 10:10
godz. 10:20

TEMAT KONKURSU:
„Miejska dżungla w bursztynowym blasku”
– wykreowanie fryzury fantazyjnej
W przestrzeni miasta widać dużą różnorodność stylów, pomysłów i kreacji. Ich cechą
wspólną jest wygoda i szyk oraz fakt, że mimo różnic tworzą rodzaj harmonii.
Motyw dżungli wprowadza w tą przestrzeń świeżość i zbliżenie się do natury
wykorzystując motywy zwierzęce – cętki, lamparty, tygrysy i papugi, węże, rośliny – liany,
duże liście, paprocie, storczyki, orchidee, bambusy

FRYZJERSTWO DAMSKIE
KONKURENCJA I czas wykonania 60 minut
 zawodnicy wykonują fryzurę z włosów dowolnej długości, wcześniej
przygotowanych, np. farbowanych, nakręconych na wałki, karbowanych
 włosy powinny być zaczesane do tyłu,
 dozwolone są ozdoby do włosów, dopinki w ilości nieprzekraczającej 20% fryzury
oraz wszystkie potrzebne produkty wg uznania zawodnika,
 ubranie i makijaż powinny harmonizować z linią fryzury.
FRYZJERSTWO MĘSKIE
KONKURENCJA II czas wykonania 60 minut
 zawodnicy wykonują fryzurę z włosów dowolnej długości wcześniej
przygotowanych, np. farbowanych,
 włosy powinny być zaczesane,
 dozwolone są wszystkie potrzebne produkty i narzędzia wg uznania zawodnika,
 dopinki nie mogą przekraczać 20% fryzury,
 ubranie i makijaż powinny harmonizować z linią fryzury.

OCENIE PODLEGA:
 precyzja i technika wykonania fryzury
 pomysł i kreatywność
 zgodność fryzury i stylizacji z tematem konkursu
 wrażenie estetyczne
 organizowanie stanowiska pracy
UWAGA!!!
Zawodnicy wykonują konkurencje na modelce lub główce treningowej.

Zawodnicy nie mogą mieć emblematów pozwalających na identyfikację szkoły lub
pracodawcy, którego reprezentują.
Za nieprzestrzeganie regulaminu zawodnik może otrzymać punkty karne.

NAGRODY :
1.

Laureatem konkursu zostaje uczeń o najwyższej liczbie uzyskanych
punktów.

2.

Laureat otrzymuje Bursztynowy Grzebień , nagrody rzeczowe
i dyplom.

3.

Za zajęcie II i III miejsca finaliści konkursu otrzymują nagrody rzeczowe
i dyplomy.

4.

Za zajęcie kolejnych miejsc pozostali uczestnicy otrzymują dyplomy
i upominki.

5.

Za udział w konkursie szkoły otrzymują podziękowania.

Konkurs sponsorowany jest przez wiodące firmy branży fryzjerskiej.

Organizator
Zespół Szkół Kreowania Wizerunku w Gdańsku

