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VII Konkurs Fryzjerski - Fryzjer z pasją 

pt. „Ikony mody” 

 

 Konkurs odbędzie się w dniu 25.01.2023r. Dla uczestników przewidziane są 

atrakcyjne nagrody. 

Zgłoszenia udziału należy dokonać do dnia 13.01.2023r. do p. Piotra Olszewskiego sala 24 

 

ORGANIZATOR: 

Zespół Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 w Warszawie  

ul. Kazimierzowska 60 

Tel/fax: 022-849-62-18 

e-mail: zsofk@eduwarszawa.pl 

 

 Konkurs organizowany z myślą o uczniach Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich 

i Kosmetycznych nr 22 w Warszawie, którzy chcą zaprezentować swój talent i pomysły na 

wykreowanie nowatorskiej stylizacji modela/modelki.  

 
 Zapraszamy uczniów oddziałów fryzjerskich do udziału w VII Konkursie Fryzjerskim 

- Fryzjer z pasją pt „Ikony mody” . Konkurs jest okazją do zaprezentowania pomysłu i talentu 

z zakresu sztuki fryzjerskiej i makijażu z pełną stylizacją i charakteryzacją modelki. 

 VII Konkurs Fryzjerski „Fryzjer z pasją” jest okazją do zdobycia nowych możliwości  

i doświadczenia jak również poznania najnowszych technik i produktów stosowanych  

w branży fryzjerskiej. Udział w konkursie to niezapomniane wrażenia i nowe doświadczenia. 

Zapraszamy!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 



REGULAMIN KONKURSU: 

 Konkurs odbywa się w jednej konkurencji. Startujący w konkursie prezentują własny 

pomysł na pełną stylizację modelki z uwzględnieniem fryzury, makijażu i ubioru. 

1. Udział w konkursie mają kandydaci uprzednio zgłoszeni KARTĄ UCZESTNIKA. 

2. Zawodnicy wykonują konkurencję na własnych modelach. 

3. Zawodnicy wykonują fryzurę z włosów długich lub krótkich uprzednio przygotowanych: 

ostrzyżone i ufarbowane. Koloryzacja włosów – dowolna. Dopuszcza się stosowanie kolorów 

neonowych. 

4. PRODUKTY:  

Do stylizacji włosów można użyć wszystkich dostępnych środków niezbędnych do wykonania 

pracy. 

5. NARZĘDZIA: 

Zawodnicy wykorzystują własne, dowolne narzędzia, przybory oraz aparaturę fryzjerską. 

Do dyspozycji uczestników: stanowisko pracy, podłączenie do prądu udostępnione przez 

szkołę. 

6. DOPINKI: 

 Do wykonania fryzury można stosować wszelkiego rodzaju dopięcia, dodatki 

syntetyczne  

i naturalne. Ozdoby i dodatki nie powinny zasłaniać włosów w ilości 50%. Treski muszą być 

harmonijnie wkomponowane we włosy. Pełne peruki są zabronione. 

Wszystkie materiały do dekoracji (wstążki itp.:) muszą leżeć osobno na stanowiskach 

pracy. Treski nie mogą być udekorowane i specjalnie przygotowane. Żadne pojedyncze treski, 

pasemka prowizorycznie przypięte na włosach modela, przed startem w konkursie nie będą 

akceptowane. 

Cała praca powinna stanowić element dekoracyjny i harmonizować z ogólną stylizacją postaci. 

7. STYLIZACJA: 

Ubiór, makijaż i strój powinien być dostosowany do charakteru fryzury oraz tematyki konkursu. 

8. Czas na wykonanie zadania konkursowego -120 MINUT. 

9. JURY: 

W komisji konkursowej zasiadają nauczyciele przedmiotów zawodowych w zawodzie fryzjer 

oraz technik usług fryzjerskich (wyłonieni w drodze losowania). 

10. OCENA:   

Ocenie komisji konkursowej podlega:  

• Nowatorstwo, jak i również inspiracja i stopień trudności wykonania fryzury. 

• Utrzymanie stylu zgodnego z tematyką konkursu. 

• Dobór kolorystyczny całości. 

• Odpowiednio przygotowana stylizacja. 

11. Za każdą wykonaną czynność wg kryteriów zawartych w arkuszu obserwacji, uczestnik 

otrzymuje odpowiednią ilość punktów wyrażoną w skali 1-3 pkt. 

12. Wszystkie prace zostaną zaprezentowane na forum.   

13. W razie nie przestrzegania zasad regulaminu, zawodnik może zostać wykluczony z oceny. 

 

ROZPOCZĘCIE KONKURSU O GODZ: 9:00  

POKAZ FRYZUR I STYLIZACJI KONKURSOWYCH  GODZ: 12:00 
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KARTA ZGŁOSZENIOWA 

1 Imię i nazwisko zawodnika  

2 Oddział  

3 Imię i nazwisko 

modela/modelki  

 

4 Imię i nazwisko  

nauczyciela zawodu 

 

5 Krótki opis inspiracji  

 

 
Administratorem Pani/Pana/uczniów danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i 

Kosmetycznych nr 22 z siedzibą w Warszawie przy ul. Kazimierzowskiej 60 pani Magdalena Jarosińska, tel: 22 849 62 18, 

mail: zsofk@eduwarszawa.pl Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i 

Kosmetycznych nr 22: srudowski.iod@dbfomokotow.pl  

Dane osobowe Pana/Pani/ucznia będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c RODO, w celu realizacji zadań 

ustawowych, określonych w Ustawie Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.) oraz 

Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198 z póżn. zm.) w celu realizacji statutowych 

zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce. 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku i przetwarzanie danych osobowych w celach konkursowych 

i na stronie internetowej Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 w Warszawie 

 

 

 

 

………………………………….                                       …………………………………… 
           podpis zawodnika                                                                                 podpis nauczyciela zawodu 

 

 

 

…………………………………………. 

          podpis modela/modelki 

 


