
XI Edycja 

Szkolnego Konkursu 

Fryzjerstwa i Stylizacji 

 

„Eko styl we fryzurach i stylizacji” 

 
Łódź, 20.04. 2021 r. 

 

Regulamin 

 

 

§ 1  

Postanowienia ogólne 

 
1. Organizatorem Szkolnego Konkursu Fryzjerstwa i Stylizacji jest Zespół Szkół 

Rzemiosła im. Jana Kilińskiego w Łodzi, ul. Żubardzka 2. 

2. Regulamin Konkursu reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie. 

3. Prawo udziału w konkursie przysługuje wyłącznie osobom spełniającym warunki 

określone regulaminem. 

4. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny. 

5. Wszyscy uczestnicy Konkursu podlegają regulaminowi. Każde zgłoszenie uczestnictwa 

w konkursie stanowi zgodę na postanowienia regulaminu. 

6. Organizator ani inne podmioty współpracujące przy organizacji Konkursu, nie ponoszą 

odpowiedzialności za błędy i uchybienia osób lub podmiotów trzecich i wynikłe z nich 

ewentualne opóźnienia, bądź nieprawidłowości w przebiegu Konkursu. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian bądź uzupełnienia 

warunków regulaminu. 

 

§ 2 

 
1. Koszty organizacyjne pokrywają Organizatorzy Szkolnego Konkursu Fryzjerstwa i 

Stylizacji. 

2. Organizator konkursu (szkoła) nie zapewnia materiałów, przyborów, sprzętu 

fryzjerskiego uczestnikom Konkursu. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

§ 3 

Zgłoszenia 

 
1. Do wzięcia udziału w Konkursie mogą zgłosić się zawodnicy – uczniowie Technikum 

nr 21, Branżowej szkoły I stopnia nr 21 w Łodzi. 

2. Zgłoszenia udziału w Szkolnym Konkursie Fryzjerstwa i Stylizacji: 

• dokonuje się poprzez wpisanie się na listę u nauczycieli przedmiotów 

zawodowych 

• nieprzekraczalny termin zgłoszeń to: 09 kwietnia 2021 r. 

• żadne inne formy zgłoszenia nie są uwzględniane. 

3. W przypadku dużej ilości zgłoszeń o udziale w Szkolnym Konkursie Fryzjerskim 

decyduje kolejność zgłoszeń zawodników. 

4. Ilość zgłoszeń z powodów organizacyjnych jest ograniczona. 

5. Osoby zapisujące się na konkurs (zarówno fryzjerzy jak i modele) zobowiązani są 

przestrzegać zasad sanitarno-epidemiologicznych podczas konkursu. 

 

§ 4 

Zawodnicy 

 
1. Koszty dojazdu poszczególni uczestnicy pokrywają we własnym zakresie. 

2. Uczeń biorący udział w konkursie przynosi swoje narzędzia, przybory, aparaty i inne 

dodatki potrzebne do wykonania fryzury. 

3. Uczestnicy konkursu stawiają się na odprawę o godz. 9.00 (godzinę przed rozpoczęciem 

konkursu). 

4. Każdy z uczestników przez rozpoczęciem konkursu (o godz. 9.15) losuje stanowisko 

pracy oraz wypełnia kartę uczestnika konkursu zawierającej dane: imię i nazwisko, 

klasę, dane mistrza szkolącego i adresu salonu, zgodę na upublicznianie wizerunku na 

stronie fb szkoły. 

5. Następnie przygotowuje włosy modelki i strój z gotowych elementów. 

 

§ 5 

Modele/ki 

 
1. Zawodnicy startują wyłącznie z przyprowadzonym przez siebie modelem. 

Brak modelki skutkować będzie dyskwalifikacją. 

2. Wszystkie czynności związane z przygotowaniem modelki uczestnik wykonuje 

samodzielnie. 

3. Modele nie mogą pomagać przy wykonywaniu makijażu oraz fryzury. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



§ 6 

Konkurencje 

 

1. Zawodnicy zgłaszający się do konkursu fryzjerskiego i stylizacji biorą udział w obu 

konkurencjach odbywających się w jednym czasie (na stylizację i uczesanie modela/ki 

łączny czas – 1,5 godz.) 
 

 

Konkurencja I 

 

FRYZJERSTWO DAMSKIE I MĘSKIE 

 

Temat: Eko styl we fryzurze i stylizacji. 

 
1. Zawodnicy wykonują fryzurę artystyczną. 

2. Przed rozpoczęciem konkurencji włosy muszą być rozpuszczone. 

3. Narzędzia: dozwolone są wszystkie narzędzia i przybory modelujące, tnące.  

4. Produkty: wszystkie środki do stylingu są dopuszczalne. 

5. Długość włosów: bez ograniczeń   

6. Kolor włosów: Wybór koloru włosów jest dowolny, dozwolone są kolory neonowe i 

kolorowe spray’e w ilości nie przekraczającej 30% fryzury. 

7. Dopinki, ozdoby: dozwolone są ozdoby biżuteryjne, zrobione ozdoby z włosów lub 

podobnych włókien. Do wykonania fryzury można użyć maksymalnie 

2 dopinki, przy czym dopinki i ozdoby nie mogą przekraczać 30% całej fryzury. 

• Dopinki, ozdoby oraz spray’e nie mogą sumować się! 

Zabronione jest stosowanie pełnych peruk. 

8. Ubrania: strój odpowiedni do charakteru uczesania. 

Uwaga: 

Ze względu na szkolny charakter konkursu obowiązuje odpowiedni strój. Uczestnicy w stroju 

topless będą dyskwalifikowani. 

9. Ocenie podlega:  

• kreatywność 

• efekt: ogólne wrażenia artystyczne, 

• estetyka wykonania fryzury, 

• harmonia i zgodność fryzury z tematem, 

• przygotowanie fryzjera i stanowiska pracy, 

• dopasowanie stylu i formowania fryzury do modelki/modela, 

• złożoność fryzury, forma, charakter fryzury (rozbudowa, urozmaicona), 

• trafność doboru elementów kompozycji, 

 Za każde z wymienionych kryteriów można otrzymać maksymalnie – 5 punktów, 

 minimalnie – 0 punktów. 

10. Komisja Sędziowska za nie przestrzeganie powyższych kryteriów może ukarać 

zawodnika punktami karnymi od 1 do 3.   

 

 

 
 

 



Konkurencja II 

 

STYLIZACJA MODELKI 

 

Temat: Eko styl we fryzurze i stylizacji. 
 

1. Zawodnicy wykonują stylizację sylwetki i makijaż zgodny z tematem konkursu 

formowaną fryzurą. 

2. W momencie rozpoczęcia konkursu model nie możne posiadać elementów makijażu. 

Dozwolone jest nałożenie kremu i bazy. 

3. Narzędzia: Dozwolone są wszystkie narzędzia i przybory. 

4. Produkty: Wszystkie środki do stylizacji są dopuszczalne. 

5. Kolory: Dozwolone są elementy body paintingu. 

6. Ubrania: Strój i makijaż zgodne z linią i charakterem fryzury. Dozwolone są elementy 

body paintingu. 

7. Ocenie podlega: 

• ogólne wrażenie estetyczne, 

• czystość, precyzja wykonania makijażu, 

• pomysłowość, stylizacja stroju,  

• właściwy wybór typu kolorystycznego, 

• zgodność z tematem, 

 Za każde z wymienionych kryteriów można otrzymać maksymalnie – 5 punktów, 

 minimalnie – 0 punktów. Komisja Sędziowska za nie przestrzeganie powyższych 

kryteriów może ukarać zawodnika punktami karnymi od 1 do 3. 

8. Uczestnikom zapewniane jest stanowisko, nie zapewniane są kosmetyki do makijażu i 

demakijażu. 

9. Dopuszcza się zdjęcie maseczki przez modelkę podczas wykonywania makijażu z 

zachowaniem odstępu 1,5m od pozostałych uczestników konkursu. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



§ 7 

Komisja 

 
1. Do oceny zadań wymienionych w § 6 Organizatorzy Szkolnego Konkursu 

Fryzjerskiego powołują Komisję Sędziowską w składzie do 5 osób, która czuwać będzie 

nad prawidłowym przebiegiem Konkursu.  

2. Komisja wymieniona w pkt. 1 pracuje na podstawie regulaminu Szkolnego Konkursu 

Fryzjerstwa i Stylizacji. 

3. Dyskwalifikacja zawodnika następuje w przypadku stwierdzenia przez Komisję zmiany 

modela, zmiany stanowiska (lustra) lub braku samodzielności w wykonaniu zadania 

konkursowego. 

4. W razie nie przestrzegania zasad Regulaminu każdy członek Komisji ma prawo 

przyznać max. 3 punkty karne za każdą konkurencję. 

5. O wyborze zawodnika startującego w Szkolnym Konkursie Fryzjerskim i Stylizacji 

w obu kategoriach na I, II i III miejsce decyduje suma punktów (3 najwyższe noty) 

sędziów z uwzględnieniem punktów karnych. 

 

 

§ 8 

Nagrody 
 

1. Każdy uczestnik otrzymuje dyplom uczestnictwa.   

2. Zwycięscy otrzymują nagrody.   

§ 9 

Postanowienia końcowe 

 

 Dodatkowych informacji udzielają Organizatorzy Szkolnego Konkursu Fryzjerskiego. 
 

Regulamin Szkolnego Konkursu Fryzjerskiego został zatwierdzony przez dyrekcję Zespołu 

Szkół Rzemiosła w Łodzi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KARTA UCZESTNIKA KONKURSU 

 

 

 

Imię i Nazwisko uczestnika:....................................................................................................... 

 

Imię i nazwisko mistrza/ nauczyciela pracowni: …................................................................... 

 

Adres salonu:.............................................................................................................................. 

 

Klasa:..................................................................Data:................................................................ 

 

Imię i nazwisko modela/ki:........................................................................................................... 

 

Wyrażam zgodę na publikację swojego wizerunku i danych osobowych (imię nazwisko, klasa) 

na stronie internetowej Zespołu Szkół Rzemiosła w Łodzi oraz na Facebooku szkolnym.* 

 

 

 

 

..........................................................                                      ....................................................... 

podpisz uczestnika                                                                  podpis modela/ki 

 

 

 

KARTA UCZESTNIKA KONKURSU 

 

 

 

Imię i Nazwisko uczestnika:....................................................................................................... 

 

Imię i nazwisko mistrza/ nauczyciela pracowni: …................................................................... 

 

Adres salonu:.............................................................................................................................. 

 

Klasa:..................................................................Data:................................................................ 

 

Imię i nazwisko modela/ki:........................................................................................................... 

 

Wyrażam zgodę na publikację swojego wizerunku i danych osobowych (imię nazwisko, klasa) 

na stronie internetowej Zespołu Szkół Rzemiosła w Łodzi oraz na Facebooku szkolnym.* 

 

 

 

 

..........................................................                                      ....................................................... 

podpisz uczestnika                                                                  podpis modela/ki 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


