
 

 

 

REGULAMIN 

V WOJEWÓDZKIEGO  KONKURSU  

FRYZJERSKIEGO ”U HIPOLITA” 

RUMIA  21 MARCA  2023 r 

ORGANIZATORZY: 

POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ nr 2 im HIPOLITA ROSZCZYNIALSKIEGO W RUMI 

ul. Grunwaldzka 57 

84 -230 Rumia 

tel: (058)671-13-36 

e- mail: sekretariat@hipolit.info 

 
WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE: 

Uczestnikami mogą być uczniowie szkół ponadpodstawowych z terenu województwa 

pomorskiego. 

Zawodnicy wykonują konkurencję na własnych modelach lub główkach treningowych. 

Do konkursu szkoła może zgłosić maksymalnie  3 uczestników.( Dopuszcza się możliwość 

zwiększenia ilości uczestników w przypadku braku pełnej obsady stanowisk. O takiej 

możliwości uczestnicy zostaną powiadomieni natychmiast po zakończeniu terminu wpływu 

zgłoszeń, tj. 9 marca 2023) 

Ubranie modelki musi zakrywać całkowicie intymne części ciała. 

 

Zgłoszenia  proszę przesyłać  na adres szkoły:   

sekretariat@hipolit.info lub telefonicznie pod numer 58 6711336 do dnia 7 marca 2023 r. 

 

KOMISJA KONKURSOWA: 

1.Przedstawiciele Cechu Rzemiosł Kosmetyczno –Fryzjerskich – pracodawcy. 

2.Przedstawiciele zawodów artystycznych. 

3.Nauczyciele przedmiotów zawodowych w zawodzie fryzjer.  
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Komisja konkursowa ocenia przygotowanie modela do danej konkurencji oraz  każdą  
 wykonywaną czynność wg kryteriów zawartych w arkuszu obserwacji.  
 
Rejestracja uczestników   godz. 9:30 
Odprawa zawodników   godz. 9:50 

Rozpoczęcie konkursu         godz. 10:00 

 

 

TEMAT KONKURSU: 

 

„Świat Baśni” – wykreowanie fryzury fantazyjnej 
 
     Motyw baśni przejawiał się już w naszych konkursach kilkukrotnie . Tym razem pojawił się 
w nowej odsłonie- świat baśni. Daje to duże pole do rozwijania wizji artystycznych i 
doskonalenia rzemiosła uczestników. 
  
 
KONKURENCJA - czas wykonania 60 minut  - FRYZJERSTWO DAMSKIE 
 
 

 zawodnicy wykonują fryzurę z włosów dowolnej długości, wcześniej przygotowanych, 

np. farbowanych, nakręconych na wałki, karbowanych 

 włosy powinny być zaczesane do tyłu, 

 dozwolone są ozdoby do włosów, dopinki w ilości nieprzekraczającej 20% fryzury oraz 

wszystkie potrzebne produkty   wg uznania zawodnika, 

 ubranie i makijaż powinny harmonizować z linią fryzury. 

 

OCENIE PODLEGA: 

 precyzja i technika wykonania fryzury 

  pomysł i kreatywność  

 zgodność fryzury i stylizacji z tematem konkursu 

 wrażenie estetyczne 

 organizowanie stanowiska pracy 
 



 
 
 
 
UWAGA!!! 
 
Zawodnicy wykonują konkurencje na modelce lub główce treningowej. 

Zawodnicy nie mogą mieć emblematów pozwalających na identyfikację szkoły lub 

pracodawcy, którego reprezentują. 

Za nieprzestrzeganie regulaminu zawodnik może otrzymać punkty karne. 

  

NAGRODY : 

1. Laureatem konkursu zostaje uczeń o najwyższej liczbie uzyskanych 

 punktów. 

2. Laureat otrzymuje  nagrody rzeczowe  

i dyplom. 

3. Za zajęcie II i III miejsca finaliści konkursu otrzymują nagrody rzeczowe  

i dyplomy. 

4. Za zajęcie kolejnych miejsc pozostali uczestnicy otrzymują dyplomy  

i upominki. 

5. Za udział w konkursie szkoły otrzymują podziękowania. 

        

Konkurs sponsorowany jest przez wiodące firmy branży fryzjerskiej. 

 

 

 Organizator 

                                                  Powiatowy Zespół Szkół  nr 2 w Rumi 

                                                                                     
       


