
REGULAMIN KONKURSU UCZNIÓW FRYZJERSTWA 
 
Głównym celem konkursu jest umożliwienie młodzieży sprawdzenia poziomu posiadanych 
umiejętności praktycznych w zawodzie fryzjer. 
Celem konkursu jest także: 
- podniesienie poziomu kształcenia zawodowego, 
- motywowanie uczestników do podejmowania twórczych zadań, 
- wykazanie się umiejętnościami wykonania określonych prac oraz sprawnego posługiwania 

się narzędziami, 
- trening umiejętności organizowania stanowiska pracy w celu wypełnienia określonego 

zadania, 
- uświadomienie uczestnikom Konkursu potrzeby ciągłego doskonalenia się i podnoszenia 

kwalifikacji, 
– wymiana doświadczeń między uczestnikami Konkursu. 

Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie uczniowie posiadający aktualną umowę o pracę w celu 
nauki zawodu i odbywający tę naukę w salonach zrzeszonych w cechach z terenu Małopolski. 
 
Termin Konkursu: 30.04.2022 r., rozpoczęcie o godzinie 10.00, rejestracja uczestników od 

9.00-9.30. 
Miejsce: Zespół Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości ul. Rzeźnicza 4 w Krakowie 

 
Termin zgłoszeń uczestników do 25 kwietnia 2022 roku. 
Ilość miejsc ograniczona. 
Uczniowie zgłaszają się z ważną legitymacją szkolną. 

 
 
I Konkurencja:  FRYZURA ŚLUBNA Z DŁUGICH WŁOSÓW 

Fryzura ślubna klasyczna na długich włosach wykonana na manekinie. 
1. Włosy muszą być suche, rozpuszczone i gładko zaczesane do tyłu. 
2. Nie wolno używać narzędzi elektrycznych. 
3. Kolor włosów- dowolny. Zabronione są kolorowe spray’e i brokaty. 
4. Dozwolone są sploty i plecionki. 
5. Wszystkie produkty i narzędzia do modelowania są dozwolone. 
6. Fryzura ma charakter elegancki i klasyczny. 
7. Ubiór-kreacja i makijaż muszą mieć charakter ślubny. 
8. Wszystkie materiały do dekoracji są dozwolone, ale nie mogą przykrywać więcej niż 

25% fryzury. Treski, dopinki i peruki są zabronione. 
 
Czas na wykonanie fryzury: 30 minut. 
Punktacja: max 30 punktów, noty minimalne w zależności od ilości zawodników. 
 
Zawodnik ma 2 minuty po zakończeniu konkurencji na ubranie i odpowiednie ustawienie 
manekina, uporządkowanie i opuszczenie stanowiska pracy.  
 
UWAGA!- Konkurencja wykonywana na główce manekina. Manekin w czasie przejścia sędziów 
ustawiony jest twarzą do lustra. 
Za nieprzestrzeganie Regulaminu Komisja Kontroli ma prawo przyznać maksymalnie do 3 punktów 
karnych za każde uchybienie. 
Dyskwalifikacja zawodnika: zmiana numeru lustra i manekina. 



II Konkurencja: FRYZURA Z FAL I PIERŚCIENI NA MOKRO A’LA MONROE – 
konkurencja dla uczniów klas I 
 

Fryzura wykonana na główce manekina. 
1. Przed rozpoczęciem konkurencji włosy muszą być mokre i zaczesane gładko do tyłu. 
2. Długość włosów od 20 cm do max. 30 cm – od nasady po końce (na całej głowie). 
3. Wszystkie produkty są dozwolone. Zabronione są brokaty i ozdoby. 
4. Kolor włosów- dowolny. 

 
Fale wykonujemy z przedziałkiem lub wyczesane do góry, następnie fale łączymy z pierścieniami 
płaskimi 2 rzędy od czubka głowy w dwóch kierunkach i pierścienie spiralne 2 rzędy. 
 
Czas na wykonanie fryzury: 30 minut 
 
Punktacja: max 30 punków, noty minimalne w zależności od ilości zawodników. 
 
 
Zawodnik ma 2 minuty po zakończeniu konkurencji na ubranie i odpowiednie ustawienie 
manekina, uporządkowanie i opuszczenie stanowiska pracy.  
 
UWAGA!- Konkurencja wykonywana na główce manekina. Manekin w czasie przejścia sędziów 
ustawiony jest twarzą do lustra. 
Za nieprzestrzeganie Regulaminu Komisja Kontroli ma prawo przyznać maksymalnie do 3 punktów 
karnych za każde uchybienie. 
Dyskwalifikacja zawodnika: zmiana numeru lustra i manekina. 
 
 
Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku oraz danych osobowych, a także 
wykonanej pracy dla potrzeb promocyjnych, marketingowych i dokumentacyjnych Cechu Rzemiosł 
Różnych w Krakowie, Zespołu Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie, Małopolskiej Izby 
Rzemiosła i Przedsiębiorczości, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych 
osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z poźn. zm) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I 
Radu UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. 


