
 
ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH W RAWICZU 
ul. Gen. J. Hallera 12 
63-900 Rawicz 
 
 

 

 
tel. 65 545-30-72 fax 65 545-22-35 
e-mail zsz@powiatrawicki.pl strona internetowa www.zszrawicz.pl 

I POWIATOWY KONKURS FRYZJERSKI W RAWICZU  
DLA UCZNIÓW 

RAWICZ, 3 czerwca 2012 roku 
 

REGULAMIN 
 
 

ORGANIZATORZY: 
 
Zespół Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu 
ul. Hallera 12 
63-900 Rawicz 
Tel/fax 65 545 30 72 / 65 545 22 35 
 
Cech Rzemiosł Różnych w Rawiczu 
ul. Wojska Polskiego 26 
63-900 Rawicz 
Tel. 65 545 21 85  
 
"Studio Fryzur VENECJA" w Rawiczu - Anna Barańska 
Ul. XXX Lecia PRL 8 
63-900 Rawicz 
 
 
 Konkurs organizowany jest z myślą o uczniach kształcących się w zawodzie fryzjer na 
terenie działania CRR w Rawiczu, którzy chcą zaprezentować swoje umiejętności, kreatywność i 
pomysły na wykonanie nowatorskich stylizacji modeli/ główki treningowej we wskazanych 
konkurencjach. Każda szkoła zgłasza chętnych uczniów na adres ZSZ w Rawiczu do dnia 3 maja 
2012 r. z dopiskiem – Konkurs Fryzjerski. Każdy zawodnik może wziąć udział tylko w jednej 
konkurencji.  
 
1. Zgłoszenie - należy podać: 
- imię i nazwisko 
- data urodzenia 
- rok nauki (klasa) i szkoła  
- adres zamieszkania 
- dane mistrza szkolącego. 
 
2. Udział w konkursie jest bezpłatny. 
 
3. Zawodnik, w dniu konkursu, musi mieć przy sobie ważną legitymację szkolną. 
 
4. Konkurs przeprowadza, ocenia i przyznaje nagrody jury powołane przez organizatorów. 
 
5. Termin zgłoszenia – 23.05.2012 
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6. Opis konkurencji 
 
I konkurencja  
- dział damski - fale na mokro - czas: 30 minut 
- przed przystąpieniem do konkursu manekiny muszą mieć mokre, gładko zaczesane do tyłu włosy 
- zawodnicy mogą używać narzędzi pomocniczych typu grzebień oraz stosować żele, pianki, 
lakiery do włosów 
 
II konkurencja 
- dział męski - modelowanie fryzury męskiej klasycznej - czas: 30 minut 
- dozwolone narzędzia: suszarka, szczotka do modelowania, grzebień, żele, pianki, woski itp.  
 
III konkurencja 
- dział damski: fryzura wieczorowa z elementami fantazji - czas: 50 minut 
- przed przystąpieniem do konkursu manekiny muszą mieć mokre, gładko zaczesane do tyłu włosy 
- przed przystąpieniem do konkursu manekiny muszą być przygotowane: ostrzyżone i ufarbowane 
(maksymalnie mogą być 3 harmonijne, pocieniowane kolory) 
- narzędzia dozwolone: suszarki, grzebienie, szczotki, żele, pianki, lakiery do włosów itp. 
- narzędzia zabronione: maszynki do strzyżenia, nożyczki 
- preferowany styl: zgodny z obowiązującymi trendami 
- makijaż i ubiór manekina musi harmonizować z fryzurą 
- dopinki i ozdoby nie mogą przekraczać 40% całości fryzury  
- dopinki nie są obowiązkowe 
- dopinki muszą być przygotowywane w trakcie trwania konkursu 
 
7. Punkty karne: 
Uczestnik może być ukarany punktami karnymi za nieprzestrzeganie zasad regulaminu konkursu.  
 
8. Wszystkie wyżej wymienione konkurencje, objęte powyższym regulaminem, wykonywane 
muszą być na główkach treningowych.  
 
9. Nagrody: 
     
 Każdy uczestnik otrzyma dyplom pamiątkowy a 3 pierwsze miejsca w każdej konkurencji 
zostaną nagrodzone cennym upominkiem. 

 
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU !!! 

 
 
  


