
REGULAMIN 

KONKURSU UMIEJĘTNOŚCI FRYZJERSKICH 

„MAŁA METAMORFOZA” 

pod hasłem 

„Kobieca fryzura z warkoczem” 

 

ORGANIZATORZY: 

Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy 

CELE KONKURSU: 

1. Ukazanie walorów pracy fryzjera, jako formy działalności artystycznej. 

2. Pobudzenie i rozwijanie kreatywności i zainteresowań uczniów. 

3. Doskonalenie umiejętności praktycznych uczniów. 

4. Współzawodnictwo i konfrontacja umiejętności zawodowych. 

5. Kształcenie przedsiębiorczości i stworzenie szans ludziom młodym, twórczym 

i ambitnym, chcącym wykazać się polotem, wyobraźnią, dobrym gustem i poczuciem 

estetyki. 

 

TERMIN I  MIEJSCE KONKURSU:  

Konkurs odbędzie się 07.03.2023 r. w godzinach 12.00 – 15.00 w internacie ECKiW OHP 

w Białej Podlaskiej przy ul. Sikorskiego 5. 

WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE: 

1. Do konkursu mogą przystąpić uczestnicy OHP kształcący się w zawodzie fryzjer uczący 

się w wymienionych szkołach: 

• Branżowa Szkoła I Stopnia ZDZ im. K. K. Baczyńskiego w Białej Podlaskiej – 

2 uczestników; 

• Szkoła Branżowa I Stopnia przy ZSZ nr 2 w Białej Podlaskiej – 2 uczestników; 

• Branżowa Szkoła Rzemieślnicza I Stopnia w Białej Podlaskiej – 2 uczestników; 

2. Uczestników konkursu typuje nauczyciel zawodu. 

3. Do konkursu zakwalifikowane zostaną osoby, które zgłoszą chęć uczestnictwa w 

konkursie do dn.  21.02.2023 r.. Kartę zgłoszenia należy złożyć w siedzibie internatu 

w Białej Podlaskiej przy ul. Sikorskiego 5. 

 

ZADANIE KONKURSOWE: 

 

1. Uczestnicy wykonują fryzurę odpowiadającą tematowi konkursu „Kobieca fryzura 

z warkoczem„ – upięcie włosów w dowolnym stylu (romantycznym, eleganckim, 

sportowym itp.) z wykorzystaniem wybranego przez siebie splotu warkoczowego. 

np.  kłosa, dobierańca, koszyczka, ślimaczka itp.). 

2. Zawodnicy wykonują fryzurę wyłącznie na własnej modelce na długich włosach uprzednio 

przygotowanych. Włosy powinny były wcześniej umyte i wysuszone. Dozwolone jest, by 

były wymodelowane, nawinięte na wałki, wyprostowane, polokowane bądź pokarbowane. 

Włosy modelki muszą być suche, rozpuszczone i zaczesane do tyłu. 



3. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do posiadania własnych kosmetyków do stylizacji, 

narzędzi i przyborów fryzjerskich. 

4. Dozwolone są wszystkie narzędzia i przybory z wyjątkiem narzędzi tnących. Wolno 

używać brokatu i lakieru ozdobnego. Nie można używać dopinek.  

5. Ubiór i makijaż oraz fryzura modelki powinna stanowić harmonijną całość zgodną 

z tematem konkursu.  

6. Czas na wykonanie stylizacji 60 minut. 

7. Zadania konkursowe ocenia Komisja w formie punktacji wyrażoną w skali od 1 do 25 pkt. 

8. Finalistą zostaje uczestnik, który zdobył największą ilość punktów. 

9. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne. 

 

Ocenie podlegać będą 

• pomysł i stopień trudności fryzury – 0 - 10 pkt 

• estetyka i precyzja wykonania fryzury – 0 - 10 pkt 

• zgodność makijażu, stroju i dodatków z kompozycją wykonanej fryzury - 5 pkt 

 

Łączna możliwa do uzyskania liczba punktów z części praktycznej wynosi 25 pkt 

KOMISJA KONKURSOWA: 

- Dyrektor ECKiW OHP w Roskoszy 

- Specjalista w zawodzie fryzjerstwa – absolwent ECKiW OHP w zawodzie fryzjer 

- Wychowawcy ECKiW OHP 

 

NAGRODY: 

• Spośród uczestników konkursu zostaną wyłonieni zwycięzcy z maksymalną liczbą 

punktów przyznanych przez Jury. 

• Zwycięzcy otrzymają dyplom oraz nagrody rzeczowe za zdobycie I-go, II-go i III-go 

miejsca oraz wyróżnienia. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE: 

• Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, uczestników 

konkursu oraz nazwy szkoły, którą uczestnik reprezentuje. 

• Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez 

organizatora tj. przez ECKiW OHP w Roskoszy. 

• Organizator zastrzega sobie prawo zmian w harmonogramie konkursu. 

Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu. 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………… 

           Dyrektor ECKiW OHP 
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