
II Edycja Regionalnego Konkursu Fryzjerskiego  

„Powrót do podstaw fryzjerstwa –  

w cieniu sztuki fryzjerskiej  

Vidal Sassoona” 
 
 

Regulamin: 
 

 

1. CELE KONKURSU 
 

Rozbudzenie zamiłowania ucznia do zawodu 

Pogłębianie wiedzy na temat światowego fryzjerstwa 

Wykazanie się umiejętnościami praktycznymi zbliżonych do warunków pracy 

Wymiana doświadczeń uczestników 
 

2. ORGANIZATOR 
 

 Zespół Szkół nr 1 im. gen. J. Ziętka w Katowicach ul. Staszica 2,  

telefon kontaktowy: (32) 255-20-84  
 

3. PRZEBIEG KONKURSU 
 
3.1. Rejestracja uczestników   

3.2. Rozpoczęcie i przebieg konkursu – sala nr 27 

3.3. Zakończenie konkursu i podsumowanie punktacji 

3.4. Przerwa 

3.5. Prezentacja prac  uczestników oraz ogłoszenie wyników konkursu- 

       sala główna  II Konferencji Fryzjerskiej 
 

4.WARUNKI UCZESTNICTWA 
 

 Konkurs organizowany jest dla uczniów klas fryzjerskich. W konkursie może wziąć udział jeden 

reprezentant szkoły.  

 Zainteresowanych prosimy o przesłanie zgłoszenia ( załącznik 1 - karta zgłoszenia) 

organizatorowi konkursu w nieprzekraczalnym terminie do 18 lutego 2014roku.  

  

Opiekun przesyła zgłoszenie na adres:            a.morcinek@o2.pl 

 Temat: II Konferencja Fryzjerska- konkurs. 

  

 Konkurencja obejmować będzie wykonanie strzyżenia  oraz prezentację wcześniejszej wykonanej 

koloryzacji globalnej. Konkurs inspirowany jest twórczością, oraz filozofią strzyżenia                     

Vidal Sassoona.  

Tematem konkursu jest „ Powrót do podstaw fryzjerstwa – w cieniu sztuki fryzjerskiej Vidal 

Sassoona”.  

 Na wykonanie strzyżenia uczestnik będzie miał 60 min (strzyżenie i koloryzacja wykonane na 

główce treningowej; koloryzacja przygotowana przed startem). Minimalna długość strzyżenia 

powinna wynosić 5 cm. 
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 Przygotowanie główki treningowej do konkursu: 

wykonanie koloryzacji globalnej (całościowej) - jeden kolor, kolory płaskie i głęboko 

nasycone. 

przed rozpoczęciem konkursu główkę należy zmoczyć 

długość włosów - ok. 20-35 cm. 

 Fryzura po wykonanym strzyżeniu powinna być wysuszona z użyciem płaskiej szczotki 

lub szkieletowej, bez użycia produktów do stylizacji.  

 Narzędzia i przybory uczestnicy przygotowują sobie we własnym zakresie. Uczestnik 

może korzystać z maszynki do strzyżenia, prostownicy jednak podstawowym narzędziem pracy 

powinny być nożyczki fryzjerskie klasyczne. 
 

5. KRYTERIA OCENY  
 

Precyzja , czystość i efekt wykonanej fryzury ( 6 pkt ) 

Zgodność z tematem (5 pkt) 

Uwzględnienie koloryzacji ( 4pkt) 

Kreatywność ( 3pkt) 

Czas wykonania ( 2 pkt) 
 

Maksymalna ilość punktów od jednego jurora to: 20 pkt 
 

6. CZAS I MIEJSCE KONKURSU 
 

 W dniu konkursu prosimy o zgłaszanie się do rejestracji od godziny  8:30 do 9:30. 

 Konkurs odbędzie się 18 marca 2014 roku  o godzinie 10:15 w Zespóle Szkół nr 1                      

im. gen. J. Ziętka w Katowicach ul. Staszica 2, pod nadzorem Jury.  
 

7. NAGRODY 
 

  Organizatorzy przewidują nagrody w postaci szkolenia oraz nagrody rzeczowe.  

Pozostali zawodnicy otrzymają dyplomy uczestnictwa. Dodatkową atrakcją jest możliwość udziału 

wszystkich uczestników konkursu  w II Konferencji Fryzjerskiej. 
 

8. INFORMACJE OGÓLNE 
 

  Decyzje Komisji Jurorskiej są ostateczne i nieodwracalne. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo 

do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć i informacji o uczestnikach konkursu. 

  Regulamin konkursu i karta zgłoszeniowa zamieszczona zostanie na stronie internetowej szkoły: 

www.zs1.katowice.pl. 

  Wszelkie pytania i niejasności proszę o przesyłanie na niżej podany adres : 
a.morcinek@o2.pl 

lub pod numerem telefonu : 

513-027-227 

Anna Morcinek 

opiekun konkursu „Powrót do podstaw fryzjerstwa – w cieniu sztuki fryzjerskiej Vidall 

Sassoona” 
 

 Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc (20 miejsc startowych)  
 o  udziale w konkursie  będzie decydować kolejność zgłoszeń. 
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SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU  


