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Regulamin konkursu
IV Międzynarodowy i XOgólnopolskiKonkurs o Puchar Prezydenta Olsztyna jest konkursem organizowanym
przez ZSEH w Olsztynieprzy ul. Paderewskiego w dniu 21. 03. 2019 roku, dla uczniów kształcących się
w zawodzie fryzjer.
Celem jest wyłonienie młodych, obiecujących fryzjerów, jak również stworzenie giełdy pracy dla uczniów
kończących szkołę. Jest to również niepowtarzalna okazja do zaprezentowania swoich umiejętności.
Uczestnicy muszą stworzyć własną, dobraną do kształtu twarzy, kreatywną interpretację fryzury wieczorowej,
przedstawioną na modelu. Zawodnicy podczas konkursu mogą wykorzystywać elementy dekoracyjne oraz dopinki
(25% głowy może być przykryte). Organizatorzy nie zapewniają przyborów fryzjerskich, należy je przygotować we
własnym zakresie.
W tegorocznej edycji zawodnicy startują w jednej z czterech konkurencji:
•
•
•

fryzura męska klasyczna – czas wykonania 45 min. na główkach treningowych,
fryzura wieczorowa – czas wykonania 45 min. na modelce,
fryzura kreatywna damska i kreatywna męska – czas na ich wykonanie 45 min. na główkach treningowych.

Warunki uczestnictwa
Zawodników zgłaszają izby rzemieślnicze, cechy, szkoły, salony fryzjerskie oraz inne organizacje.Warunkiem
uczestnictwa jest nadesłanie zgłoszenia udziału, które jest równoznaczne z przyjęciem warunków konkursu.
Organizator nie zapewnia środków do makijażu twarzy, który należy przygotować wcześniej.
W konkursie przewiduje się występ 30 uczniów – decyduje kolejność zgłoszeń.
Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłaćna adres sekretariat@zseh.pl (w temacie wpisać Zgłoszenie na
konkurs fryzjerski 2019, skan wypełnionej karty), pocztą na adres ZSEH, Paderewskiego 10/12,
10-314 Olsztyn lub dostarczyć osobiście do sekretariatu szkoły w okresie od 01 III 2019 r. do 10 III 2019 r. (termin
zgłoszenia to czas dotarcia zgłoszenia do sekretariatu szkoły). Kartę zgłoszenia na konkurs można pobrać ze
strony szkoły: http://zseh.pl
Postępowanie konkursowe
Nad przebiegiem konkursu będzie czuwała 5-osobowa grupa sędziowska i oni też wyłonią trzech najlepszych
uczestników z każdej konkurencji.
Zwycięzcy konkursu zdobywają puchar ufundowane przez Prezydenta Olsztyna.
Ocena przedstawionych fryzur
Wybór najlepszej fryzury zostanie dokonany przez Jury, które oceni uwzględniając przede wszystkim:
• oryginalność, kreatywność wykonania fryzury wieczorowej
• fryzury (umiejętność wymodelowania, styling)
• dobór ubioru wieczorowego dopasowanego do fryzury
• czystość i estetykę wykonania fryzury klasycznej męskiej oraz dostosowanie stroju do klasyki
• stylizację i pomysłowość -wrażenie artystyczne w wykonaniu fryzury kreatywnej
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