
ZESPÓŁ  SZKÓŁ  BUDOWLANO – DRZEWNYCH                                                                                                                                                  

im. Armii Krajowej                                                                                                                                                                         

ul. Szkolna 2, 34-300 Żywiec                                                                                                                                                      

tel/fax 338612175/338 620 348    

 

REGULAMIN 

IV EDYCJI MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU FRYZJERSKIEGO 

,,WIECZOROWY ZAWRÓT GŁOWY’’ 
o statuetkę platynowego warkocza 

I ORGANIZATORZY:  

Zespół Szkół Budowlano – Drzewnych im. Armii Krajow ej w Żywcu ul. Szkolna 2 

tel./fax. 338612175/338 620 348   e-mail: poczta@zsbdzywiec.internetdsl.pl  

Kontakt: 

Barbara Jaworska (tel. 33 8612175),  

Lucyna Magiera (e-mail  magiera130@wp.pl) tel.784094929 

 

 
 

II CELE KONKURSU: 

1. Pobudzanie i rozwijanie kreatywności i zainteresowań uczniów. 

2. Doskonalenie umiejętności praktycznych uczniów. 

3. Współzawodnictwo i konfrontacja umiejętności zawodowych. 

4. Wymiana doświadczeń zawodowych. 

III WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE: 

1. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie klas fryzjerskich: zasadniczej szkoły 

zawodowej i technikum.  

2. Uczestnicy dokonują wpłaty wysokości 10 zł.                                                                     

Nr konta:64813700090024825520000010 Bank: BS Żywiec                                                                                                                             

Rada Rodziców przy ZSB-D w Żywcu, ul. Szkolna 2. 



3. Karty zgłoszenia należy wypełnić czytelnie pismem drukowanym (organizator nie 

ponosi odpowiedzialności za błędy wynikające z braku możliwości poprawnego 

odczytu imion i nazwisk uczestników i ich opiekunów). 

4. Uczestnicy biorą udział w konkursie pod opieką nauczyciela przedmiotów 

zawodowych. 

5. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do posiadania własnych środków, narzędzi, 

przyborów fryzjerskich. 

6. Zadania konkursowe ocenia komisja powołana przez organizatora Konkursu. 

7. Finalistą zostaje uczestnik, który zdobył największą ilość punktów. 

8. Drużyna, która zdobędzie największą ilość punktów otrzymuje puchar. 

IV ORGANIZACJA KONKURSU:  

1. IV Edycja Konkursu odbędzie się dnia 24 lutego 2017 roku (piątek) w Zespole Szkół 

Budowlano - Drzewnych w Żywcu 

2. Zgłoszenie szkoły do udziału w konkursie do 10 lutego 2017 roku. 

� Rozpoczęcie konkursu o godzinie 10:00  

� zbiórka i rejestracja uczestników w godz. 8:30 - 9:30 

� uroczystość podsumowania konkursu i ogłoszenie wyników ok godz. 13:00. 

 V NAGRODY: 

Laureaci: 
- trzech wytypowanych uczestników z najwyższą liczbą punktów w poszczególnych 
kategoriach. 
 
Wyró żnienie: 
- kolejny uczestnik otrzymujący najwyższą liczbę punktów. 
 
Laureaci zostaną uhonorowani atrakcyjnymi nagrodami. 
 

KONKURENCJE 

 

 I FRYZURA - ,,MROCZNA PANNA MŁODA’’- fryzura ślubna  

•       Włosy modelki muszą być suche, rozpuszczone i gładko zaczesane do tyłu; 

•       Nie wolno używać brokatu i lakieru ozdobnego; 



•       Kolor włosów dowolny. Zabronione są kolory neonowe i kolorowe spray’e; 

•       Dozwolone są  wszystkie narzędzia i przybory z wyjątkiem narzędzi tnących; 

•       Zakaz dopinania tresek. 

Fryzura nie mo że zawierać elementów plecionek! 

                           

Czas wykonania : 50 min. 

 PUNKTACJA: Uczestnik uzyskuje max. 30 punktów. 

Ocenie podlega całościowy wizerunek modelki 

 

II FRYZURA - ,,WIECZOROWA  Z  ZASTOSOWANIEM ELEMENTÓW PLECIONEK’’  

•       Włosy modelki mogą być nawinięte na nawijacze dowolną techniką;  

•      Kolor włosów dowolny. Zabronione są kolory neonowe i kolorowe spray’e; 

•       Dozwolone są  wszystkie narzędzia i przybory z wyjątkiem narzędzi tnących; 

•       Przy wykorzystaniu dodatków powyżej 50% fryzury - ocena będzie obniżona; 

Plecionki w fryzurze powinny stanowi ć ok. 30-50% 

Czas wykonania : 50 min. 

 PUNKTACJA: Uczestnik uzyskuje max. 30 punktów. 

Ocenie podlega całościowy wizerunek modelki 

 

III MAKIJA Ż – ,,ETNICZNE  INSPIRACJE’’ 

•  Uczestnik wykonuje makijaż na żywym modelu lub modelce; 

•  Uczestnik może mieć przygotowany wcześniej podkład i rzęsy; 

•  Technika dowolna; 

•   Udział dodatków i ozdób max 30%; 

Czas wykonania : 50 min. 

 PUNKTACJA: Uczestnik uzyskuje max. 30 punktów. 

Ocenie podlegać będzie ogólny wyraz artystyczny, pomysł i kreatywność. 

 



 
KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA 

 

*NAZWA SZKOŁY…………………………………………………………………….. 

 

*ADRES……………………………………………………………...………………..… 

…………………………………………………………………………………………... 

*TELEFON………………………………….. 

 

*IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA…………………………………………………… 

 

*KLASA………………………DATA  UR……………........ 

 

*KONKURENCJA ……………………………………………………….…………….. 

 

*IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA………………………………………..…………….. 

 

  ………………………………… 

Podpis opiekuna 

 

Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji nazwisk oraz wizerunku laureatów konkursu 

                           

                                                                                           ………………………………….. 

                                                                                              Podpis uczestnika 

 

 

Kart ę zgłoszenia wraz z potwierdzeniem wpłaty nale ży wysła ć do  10 LUTEGO. 

 

* PROSZĘ WYPEŁNIĆ CZYTELNIE PISMEM DRUKOWANYM 

 


