
Regulamin konkursu

Konkurs Sztuki Fryzjerskiej TUFKO - MANIA

POD PATRONATEM STAROSTY SANDOMIERSKIEGO

TEMAT KONKURSU:  Plecionki – Powiew wiosny

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE KONKURSU 

1. Organizator konkursu

Zespół  Szkół  Technicznych  i  Ogólnokształcących  im  prof.  Zbigniewa  Strzeleckiego w
Sandomierzu

2. Miejsce konkursu

Zespół  Szkół  Technicznych  i  Ogólnokształcących  im.  prof.  Zbigniewa  Strzeleckiego,  ul.
Słowackiego 37,   27-600 Sandomierz

3. Termin konkursu

            29.03.2021r. godzina 9:00

4. Zgłaszanie uczestników

Uczestnicy mogą zgłaszać  się do konkursu do dnia 18.03.2021r.,  w pracowni fryzjerskiej
TUF (P.8.).

II. CELE KONKURSU

1. Zachęcenie uczniów do doskonalenia umiejętności zawodowych.

2. Tworzenie zindywidualizowanego wizerunku postaci.

3. Podkreślenie swoich mocnych stron, wiary we własne możliwości.

4. Zaszczepienie w młodzieży zasad zdrowej rywalizacji i budowanie relacji z ludźmi.

5. Promowanie idei konkursu, jako środka umożliwiającego uzewnętrznienie własnego
potencjału.

III. UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikami  konkursu  mogą  zostać  uczniowie  Zespół  Szkół  Technicznych
 i  Ogólnokształcących  im.  prof.  Zbigniewa  Strzeleckiego w  Sandomierzu.

IV. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE I PRZEBIEG KONKURSU

1. W konkursie uczestniczą uczniowie klas fryzjerskich.
2. Uczestnicy konkursu wykonujący fryzurę na własnych modelkach, zobowiązani  są do 
posiadania środków, narzędzi i przyborów fryzjerskich niezbędnych do  wykonania fryzury 
konkursowej.



3. Zawodnicy wykonują fryzurę z włosów dowolnej długości.
    Włosy przed rozpoczęciem muszą być  zaczesane do tyłu.
4.  Ubiór  i  makijaż  oraz  fryzura  modelki  powinna  stanowić  harmonijną  całość    
     zgodną z tematem konkursu.
5. Czas na wykonanie fryzury to 90 minut.  Wszystkie dodatki I techniki
     pracy dozwolone.
6. O godzinie 8:45 losowanie stanowiska pracy.
7. Rozpoczęcie konkursu 9:00
8. Ozdoby  nie mogą stanowić więcej niż 20 % gotowej fryzury.
9. Od godz. 11.00 ocena prac przez jury.
10. Po prezentacji i naradzie jury nastąpi ogłoszenie wyników.

VI. ZWYCIĘZCY KONKURSU

1. Laureaci

- uczestnicy z najwyższą liczbą punktów otrzymują:

Puchar Starosty Sandomierskiego oraz nagrody rzeczowe

- za zajęcie II i III miejsca otrzymują dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez
zakłady rzemiosła fryzjerskiego BELEK i MARTA.

    2. Ocenie konkursu podlega:
- nowoczesność zastosowanych rozwiązań
- pomysłowość i stopień trudności fryzury
- staranność wykonania
- walory artystyczne i estetyczne
- prezentacja modelki
- całokształt wykreowanej modelki
Punktacja ustalona przez członków komisji będzie ostateczna.

VI. JURY KONKURSU

1. Przedstawiciel szkoły.

2. Przedstawiciel Starostwa Powiatowego.

3. Przedstawiciel branży 1.

4. Przedstawiciel mediów.

5. Przedstawiciel UJK Filia w Sandomierzu

Punktacja

Każdy członek jury ocenia we wszystkich kryteriach w skali od 0 d0 5.

Suma zebranych punktów wskaże ranking miejsc.

Uczestnik……………………..

Punktacja 1 2 3 4 5
Nowoczesność zastosowanych rozwiązań
Pomysł i stopień trudności fryzury



Staranność wykonania
Walory artystyczne i estetyczne
Prezentacja modelki
Całokształt wykreowanej postaci
Suma:


