
 

 

REGULAMIN IV MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU FRYZJERSKIEGO  

O PUCHAR STAROSTY TOMASZOWSKIEGO   

„BITWA O WŁOS” 

 

I. Patronat: STAROSTA TOMASZOWSKI, PREZYDENT MIASTA TOMASZOWA MAZ. 

II. Patronat medialny: TOMASZOWSKI INFORMATOR TYGODNIOWY, FORMAT 3A, RADIO 
FAMA 

III. Organizator konkursu:  Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim 

IV. Instytucje wspierające: 

ˇ        Cech Rzemiosł Różnych w Tomaszowie Mazowieckim 

ˇ     Ochotniczy Hufiec Pracy w Tomaszowie Mazowieckim 

V. Cele konkursu: 

ˇ       wyłonienie młodych, obiecujących talentów fryzjerskich; 

ˇ        zachęcanie uczniów do doskonalenia umiejętności zawodowych; 

ˇ        zachęcanie uczniów do systematycznej nauki i pogłębiania wiedzy; 

ˇ        zaszczepienie w młodzieży zasad zdrowej rywalizacji; 

ˇ        promowanie idei konkursu, jako środka umożliwiającego uzewnętrznienie własnego 

potencjału; 

VI. Uczestnicy konkursu:  uczniowie kształcący się w zawodzie Technik Usług Fryzjerskich i Fryzjer. 

VII. Miejsce i termin konkursu:  



1.    Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Strefowa 3,               
97-200 Tomaszów Mazowiecki. 

2.      Termin konkursu:  17 marca 2023 r. 

VIII. Warunki uczestnictwa w konkursie: 

1. Zgłoszenie udziału na załączonym formularzu. 

2. Szkoła może zgłosić maksymalnie 4 uczestników do konkursu. 

3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodę na publikację wizerunku: 

uczestnika, modela, opiekuna. 

4. Wykonanie zadania konkursowego. 

   IX. Zadanie konkursowe: 

1. Wykonanie fryzury wieczorowej z hasłem konkursu:  
 
 

 KOBIECOŚĆ W CZTERECH PORACH ROKU 

            

2. Wymagania: fryzurę wieczorową należy wykonać na modelu/modelce. 

3. Wymagane elementy fryzury:  

ˇ      wymagana długość włosów minimum 20 cm; 

ˇ      czas przeznaczony na wykonanie zadania praktycznego 60 minut;  

ˇ      włosy modela/ modelki powinny być odpowiednio nawinięte na wałki lub wyprostowane; 

ˇ      dopuszcza się wszystkie kolory włosów; 

ˇ      dopuszcza się 25 % dodatków we włosach; 

ˇ      uczestnicy konkursu zabierają własny sprzęt potrzebny do wykonania fryzury oraz modela, 

       przybory fryzjerskie, preparaty do stylizacji;  

ˇ    stanowiska do wykonania zadania zostaną wylosowane przez uczestników przed 
rozpoczęciem konkursu, samodzielna zmiana przydzielonego stanowiska przez uczestnika 
skutkuje dyskwalifikacją z konkursu, przed rozpoczęciem konkursu komisja konkursowa 
sprawdzi prawidłowość przygotowania włosów; 

 



4.  Stanowisko konkursowe posiada: 

 stolik; 

 krzesło 

 dostęp do prądu elektrycznego. 

5.  Organizator nie zapewnia: 

 odzieży roboczej i ochronnej; 

 sprzętu, narzędzi fryzjerskich niezbędnych do wykonania zadania konkursowego; 

 nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt fryzjerski, który uległ zniszczeniu podczas 
wykonywania zadania konkursowego.   

X. Ocena przedstawionych fryzur: 

1.Wybór najlepszych fryzur zostanie dokonany przez jury, które uwzględni przede wszystkim: 

 własną oryginalną, kreatywną interpretację fryzury wieczorowej; 

 fryzurę (umiejętność wymodelowania, styling). 

XI.  Kryteria oceny zawodników: 

Fryzura wieczorowa: 

1. Kreatywność, inwencja własna i pomysłowość wykonania fryzury pod względem 
kompozycyjnym  

2. Estetyka wykonania  

3. Harmonia stylistyczna fryzury  

4. Nowoczesność zastosowanych rozwiązań  

5. Wrażenie ogólne  

W przypadku zdobycia tej samej ilości punktów, dogrywka, o formie decyduje komisja. 

XII. Jury konkursu: 

         Nad przebiegiem konkursu będzie czuwała 3-osobowa grupa jury, która wyłoni trzech najlepszych 
zawodników. 

            



W skład jury wejdą: 

- przewodniczący: przedstawiciel branży fryzjerskiej; 

�  członkowie: 

- przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim;  

- przedstawiciel Cechu Rzemiosł Różnych w Tomaszowie Mazowieckim; 

XIII. Zwycięzcy konkursu: 

Zwycięzca konkursu zdobywa puchar Starosty Tomaszowskiego. 

 Laureaci: trzech wyłonionych podczas konkursu uczestników z najwyższą liczbą 
punktów; 

 Organizator dopuszcza  przyznanie wyróżnienia; 

 Nagroda publiczności: uczestnik zdobywający największą ilość punktów 
przyznanych przez obserwatorów. 

XIV. Nagrody: 

       Dla laureatów IV Międzyszkolnego Konkursu Fryzjerskiego o Puchar Starosty Tomaszowskiego 
,,BITWA O WŁOS ‘’przewidziano nagrody rzeczowe i dyplomy.  

XV. Pozostałe ustalenia: 

 Zgłoszenie uczestników: pisemnie pocztą, faksem lub elektronicznie z potwierdzeniem 

telefonicznym; 

 Listy uczestników z poszczególnych szkół należy składać do dnia 03 marca 2023 r.                    
do godz. 15.00 w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim,            
97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Strefowa 3, fax: +48447236457,  
e - mail: zsp6tomaszow@wp.pl z potwierdzeniem telefonicznym; 

 Rejestracja uczestników w dniu konkursu: 17 marca 2023r. do godz. 9.30; 

 Rozpoczęcie  konkurencji konkursowej 17 marca 2023r. o godz. 10.30. 

Każdy z uczestników konkursu powinien mieć ważną legitymację szkolną.   

 Jury na etapie międzyszkolnym powołuje organizator. 

 Punktacja ustalona przez jury będzie ostateczna. 

 Organizatorzy nie ponoszą kosztów przejazdu. 

mailto:zsp6tomaszow@wp.pl


 Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć i informacji  

 o uczestnikach Konkursu. 

 Uczestnicy konkursu, modele, i opiekunowie wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich 

danych osobowych oraz zgodę na publikację wizerunku przez organizatora Zespół Szkół 

Ponadpodstawowych nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim.  

 Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu. 

 Szczegółowe informacje: Justyna Piątek - tel. 508 777 379 oraz Kinga Remisz-Szewczyk          

tel. 501 284 009.    

  

  

 


