Regulamin
Konkursu uczniowskiego w zawodzie fryzjer
05.03.2017 r.
Organizatorzy:
1. Kujawsko – Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy.
2. Cech Rzemiosł Różnych w Bydgoszczy.
Cel konkursu uczniowskiego:
1. Prezentacja umiejętności zdobytych podczas nauki zawodu.
2. Rozwijanie uzdolnień oraz zainteresowań w dziedzinie sztuki fryzjerskiej.
3. Rozwijanie kreatywności zawodowej wśród młodzieży.
Warunki uczestnictwa:
1. W konkursie mogą brać udział wyłącznie uczniowie odbywający naukę zawodu
w zawodzie fryzjer.
2. Przed przystąpieniem do konkursu uczniowie zobowiązani są do okazania
aktualnej legitymacji uczniowskiej lub dowodu osobistego potwierdzających
tożsamość.
3. Uczniowie zobowiązani są przybyć w dniu konkursu z własną główką
treningową,lub model klasa III, statywem, narzędziami oraz kosmetykami
potrzebnymi do wykonania danej czynności.
4. Każdy z uczestników podpisuje listę obecności i odbiera identyfikator
z przypisanym numerem, który jest jednocześnie numerem wyznaczonego
stanowiska pracy.
5. Uczniowie zobowiązani są dostarczyć wypełnioną kartę zgłoszeniową
stanowiącą załącznik do niniejszego regulaminu do dnia 27 lutego 2017 roku
do biura Cechu Rzemiosł Różnych w Bydgoszczy ul. Jagiellońska 10, 85-067
Bydgoszcz, tel. 52 322 22 81.
Komisje:
1. Do oceny zadań powołuje się trzy Komisje Sędziowskie:
I. Fryzjerstwo damskie:
a) Wyciskanie fal na mokro - w składzie do czterech osób (przewodniczący
oraz członkowie),
b) Uczesanie fryzury wieczorowej o modnej linii – w składzie do czterech osób
(przewodniczący oraz członkowie).
II. Fryzjerstwo męskie:
c) Strzyżenie i modelowanie klasyczne - w składzie do czterech osób
(przewodniczący oraz członkowie).
2. Pracami komisji kieruje przewodniczący, który ma decydujący głos w
sytuacjach spornych.
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3. Dla sprawnego i zgodnego z zapisami regulaminu przebiegu konkursu
powołuje się Komisję Kontroli składającą się maksymalnie z 3 członków.
4. Komisja Sędziowska odnotowuje na przygotowanych kartach przyznane
poszczególnym uczestnikom konkursu punkty.
5. W skład Komisji Sędziowskiej oceniającej poszczególne zadanie, nie może
wchodzić mistrz szkolący kandydata biorącego udział w konkursie.
6. W skład Komisji Sędziowskiej oceniającej poszczególne zadania wchodzą
osoby wyznaczone przez organizatorów konkursu. Warunkiem niezbędnym
uczestnictwa w komisji jest posiadany co najmniej 10 staż pracy w zawodzie
fryzjer , członek cechu regularnie opłacający składki
7. Komisje pracują na podstawie zapisów niniejszego regulaminu.
Kryteria oceny:
1. Zadania konkursowe oceniane są poprzez przyznanie konkretnej ilości
punktów - do 30 za każde zdanie. Dolna granica punktów ustalana jest w dniu
konkursu, stosownie do liczby uczestników. Każdy sędzia musi przydzielić trzy
najwyższe noty, tj. 30, 29 i 28 punktów oraz trzy najniższe w zależności od
ustalonej dolnej granicy ilości punktów.
2. Ocenie będzie podlegać zgodność fryzury z tematem konkursu, samodzielność
wykonania, kreatywność oraz prezentacja zadania.
3. O lokacie zawodnika startującego w konkursie decyduje suma punktów
przyznanych przez sędziów z uwzględnieniem punktów karnych.
4. W razie nieprzestrzegania zasad regulaminu każdy członek Komisji Kontroli
ma prawo przyznać uczestnikowi konkursu max. 3 punkty ujemne za każde
uchybienie.
Konkurencje:
1. Pierwszy rok nauki – wyciskanie fal na mokro na całej głowie bez
przedziałka- konkurencja wykonywana na główce treningowej.
Przed rozpoczęciem zadania włosy muszą być zmoczone i zaczesane gładko do
tyłu głowy:
Długość włosów – od 20 do max. 30 cm od nasady po końce (włosy na całej
głowie mogą być delikatnie pocieniowane).
Produkty – wszystkie produkty są dozwolone oprócz brokatu.
Narzędzia – dozwolone grzebienie różnego rodzaju.
Zabrania się używania klamr i klipsów.
Kolor włosów – wybór koloru jest dowolny.
Ubiór i makijaż – stosowny do fryzury.
Czas wykonania – 30 min.
2. Drugi rok nauki – uczesanie fryzury wieczorowej o modnej linii – kok,
upięcie- konkurencja wykonywana na główce treningowej.
Przed rozpoczęciem zadania włosy muszą być wysuszone, rozczesane i zaczesane
gładko do góry.
Długość włosów – według uznania.
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Produkty – wszystkie produkty są dozwolone, wszystkie materiały do dekoracji
są dozwolone, małe elementy nie mogą przekraczać więcej niż 20 % fryzury.
Narzędzia – wszystkie narzędzia dozwolone.
Zabrania się używania tresek, dopinek i peruk.
Kolor włosów – wybór koloru jest dowolny.
Ubiór i makijaż – stosowny do fryzury.
Czas wykonania – 40 min.
3. Trzeci rok nauki – strzyżenie i modelowanie fryzury klasycznej
męskiej z przedziałkiem- konkurencja wykonywana na główce
treningowej lub na modelu.
Długość włosów – na górze głowy 7 cm, a na bokach i z tyłu głowy muszą mieć
min. 5 cm przed rozpoczęciem strzyżenia.
Produkty – wszystkie produkty są dozwolone.
Narzędzia – wszystkie narzędzia są dozwolone z wyjątkiem maszynki do
strzyżenia.
Kolor włosów – wybór koloru jest dowolny.
Ubiór - stosowny do fryzury.
Czas wykonania – 50 min.
Informacje dla mistrza szkolącego:
1. Uczeń powinien posiadać odzież ochronną, narzędzia, kosmetyki i środki do
stylizacji, a także główkę lub modela do wykonania zadania męskiego.
2. Spóźnienie jest równoznaczne z dyskwalifikacją uczestnika.
3. Rejestracja uczestnika odbywa się na pół godziny przed rozpoczęciem danej
konkurencji.
Postanowienia końcowe:
1. Organizatorzy nie pokrywają kosztów uczestnictwa, podróży oraz noclegu
uczestników konkursu.
2. Osoby, których zgłoszenie nie zostało złożone do dnia wyznaczonego przez
organizatorów, nie będą wpisane na listę uczestników konkursu.
3. Wyniki konkursu ogłasza przewodniczący danej Komisji Sędziowskiej.
4. Uczniowie, którzy zajmą sześć pierwszych miejsc na podstawie sumy
przyznanych punktów w konkursie otrzymają nagrody rzeczowe.
5. Uczestnicy, którzy zajmą sześć pierwszych miejsc na podstawie sumy
przyznanych punktów w konkursie nie będą zwolnieni z poszczególnych zadań
etapu praktycznego egzaminu czeladniczego, gdyż Konkurs nie ma charakteru
ogólnopolskiego, a jego regulamin nie jest zatwierdzony przez Związek
Rzemiosła Polskiego.
6. Decyzja komisji dotycząca laureatów konkursu jest ostateczna i nie podlega
odwołaniu.
7. Uczestniczka/uczestnik i model/modelka wyrażają zgodę na wykorzystanie
wizerunku i wykonanej pracy dla potrzeb promocyjnych, marketingowych i
dokumentacyjnych CRR w Bydgoszczy i KPIRiP w Bydgoszczy.
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8. Uczestnik oświadcza, że jest autorem, właścicielem praw autorskich do
zgłoszonych na konkurs fryzur, stylizacji w rozumieniu przepisów prawa
autorskiego.
9. W czasie trwania konkursu na sali przebywają wyłącznie organizatorzy i
Komisje Sędziowskie wyznaczone dla danej konkurencji.

Regulamin wchodzi w życie dnia 14.02 2017roku
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