
 
REGULAMIN 

XVI OGÓLNOPOLSKIEGO  KONKURSU MAKIJAŻU 
O „BURSZTYNOWĄ POMADKĘ” 

GDAŃSK  8 kwietnia  2022 r 
 

 
ORGANIZATOR: 
Zespół Szkół Kreowania Wizerunku w Gdańsku 

ul. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego 35  

80-364 Gdańsk  

tel: (058) 53-05-15 e- mail: sekretariat@zskw.edu.gdansk.pl 

http://zskw.edu.gdansk.pl 

 
Warunki udziału w konkursie: 
Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych 
z terenu Polski.  
Uczestnicy zgłaszani są przez szkoły. 
Zawodnicy wykonują makijaż na własnych modelach, przy użyciu własnych 
przyrządów i kosmetyków. 
 

Zgłoszenie do konkursu odbywa się przez formularz aplikacji do dnia 31 marca 2022 r 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=6zGqNOOHU0GupDlPdP2
LmGVf00a50WFHq_t4OZtpkhxUNjJJUjFGTFdWRDZBRlRaR0dRQTkyWVRT
MC4u 

 
Komisja konkursowa: 

1. Przedstawiciele zawodów artystycznych. 
2. Przedstawiciele pracodawców. 
3. Nauczyciele przedmiotów zawodowych w zawodzie wizażysta i stylista. 
 
Komisja konkursowa ocenia na bieżąco każdą wykonywaną czynność wg kryteriów 
zawartych w arkuszu obserwacji oraz przygotowanie modela do danej konkurencji. 
 
Rejestracja zawodników godz. 9:30 
Odprawa z zawodnikami  godz. 10:15 

Rozpoczęcie konkursu     godz. 10:20 

 
Temat konkurencji: 

 
„Miejska dżungla w bursztynowym blasku” 

 
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. 

Bursztyn może stanowić tylko element pracy konkursowej. 



 
Czas trwania konkurencji 1,5 godziny. 
 
 Dozwolone są wszystkie produkty i narzędzia wg  uznania zawodnika. 
 Do makijażu powinny być również dopasowane strój i fryzura. Bursztyn lub 

kolory bursztynu  mogą być zastosowane  jako dodatek do stroju, nie muszą być 
elementem przewodnim kreacji. 

 
Uwaga: 

 ze względu na szkolny charakter konkursu obowiązuje odpowiedni strój, 

uczestnicy w stroju topless będą dyskwalifikowani, 
 w momencie rozpoczęcia konkursu model nie może zawierać jakichkolwiek 

elementów makijażu, 
 modele nie mogą pomagać przy wykonywaniu makijażu, 

 dozwolone są elementy bodypaintingu, 
 zawodnicy nieprzestrzegający regulaminu zostaną ukarani punktami karnymi 

przez komisję, 

 uczestnikom zapewniamy stolik i hoker, nie zapewniamy kosmetyków do 
makijażu i demakijażu. 

 
OCENIE PODLEGA: 
 precyzja techniki wykonania makijażu 
  pomysł i kreatywność  

 zgodność makijażu i stylizacji z tematem konkursu 

 wrażenie estetyczne 
 organizowanie stanowiska pracy 

 bodypainting może wzbogacić wrażenie estetyczne, jednak nie wpływa na 
ocenę techniki makijażu 

 

Nagrody: 
 Laureatem konkursu zostaje uczeń o najwyższej liczbie uzyskanych punktów. 
 Laureat otrzymuje Bursztynową Pomadkę,  nagrody rzeczowe i dyplom. 
 Za zajęcie II i III miejsca finaliści konkursu otrzymują nagrody rzeczowe  

i dyplomy. 
 Za zajęcie kolejnych miejsc uczestnicy otrzymują dyplomy  
     i upominki, natomiast szkoły podziękowania za udział w konkursie. 

 
Konkurs sponsorowany jest przez wiodące firmy branży kosmetycznej. 

 
. 

 Organizator 
                                                  Zespół Szkół Kreowania Wizerunku   

  w Gdańsku 
                                                                                     


