REGULAMIN
SZKOLNEGO KONKURSU FRYZJERSKIEGO
Organizatorem konkursu jest: Górnośląskie Centrum Edukacyjne w Gliwicach
Tematem Konkursu jest:

,,Amazing Ponytail Hairstyles”
 Kategoria na główce fryzjerskiej oraz modelce.
1. Konkurs odbędzie się w formie on-line w dniach 26 października – 16 listopada
2021r.
2. Uczestnikami konkursu mogą być tylko i wyłącznie uczniowie klas fryzjerskich naszej
szkoły którzy, do dnia 3 listopada 2021r. dokonają zgłoszenia przez edziennik
do Pani Anny Podsiadło.
3. Uczniowie pracują na własnych główkach lub modelce
4. Prace należy przesłać jako załącznik poprzez edziennik do Pani Anny Podsiadło
lub na adres mailowy: manuela86@o2.pl do dnia 16 listopada 2021.
5. Jeden stylista pracuje na jednej głowie.
6. Stylizacje konkursowe - fryzura, element ozdobny szyi lub dekoltu modela lub główki
powinny nawiązywać do tematu konkursu.
7. Dozwolone jest używanie wszelkich technik fryzjerskich tak, aby ze sobą współgrały.
Dopinka, ozdoby i dodatki nie mogą przekraczać 30% fryzury.
8. Uczniowie prace konkursową wykonują w domu, wysyłają tylko zdjęcia.
9. Uczestnicy wykonują 4 zdjęcia wykonanej stylizacji na jasnym, jednolitym tle do linii
szyi lub dekoltu:
- przód,
- prawy profil,
- lewy profil,
- tył.
10. Ze zdjęć należy wykonać kolaż i przesłać go w gotowej formie na wyżej wymieniony
adres email lub przez edziennik.
11. Ocena jury będzie się odbywała na zasadzie przyznawania punktów. Skala punktacji:
od 1 do 5 punktów.
12. Punktacji będą poddawane:
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Kategoria damska:
Fryzura:
- zgodność z tematem konkursu, kreatywność fryzjera,
- precyzja i estetyka wykonania,
- pomysłowość fryzury pod względem kompozycyjnym.
- główce treningowej można dodatkowo wykonać makijaż nawiązujący do tematyki
konkursu.
Ozdoba:
- pomysłowość ozdoby fryzury jak i szyi lub dekoltu modelki, główki.
Maksymalna ilość punktów 25 punktów.
13. Zwycięzcami konkursu będą:
a) Laureaci – trzech uczestników, którzy za wykonanie zadania otrzymają największą
liczbę punktów przyznaną przez Jury.
b) Wyróżnienia – może nadać Jury.
14. Nagrodami w konkursie będą sprzęt i kosmetyki fryzjerskie ufundowane
przez głównego sponsora firmę Eurex w formie atrakcyjnych voucherów
do wykorzystania w hurtowni.
15. Finał i rozstrzygnięcie konkursu: 30 listopada 2021r.
16. Załącznikiem do regulaminu są:
- karta zgłoszeniowa
- zgoda na przetwarzanie wizerunku
- zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Uwaga! Zgody należy podpisane wysłać zraz ze zgłoszeniem drogą internetową
na podany wyżej adres email lub przez edziennik. Zgody oraz karta zgłoszeniowa
zostanie przesłana do każdego ucznia przez edziennik jako plik do pobrania.
Organizacja: Anna Podsiadło
Współoragnizatorzy: Ewa Oleszowska – Pakosz i Agnieszka Drozd
Oprawa techniczna i prezentacja zdjęć: Anna Podsiadło
SERDECZNIE ZAPRASZAMY
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