REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU FRYZJERSKIEGO
O Nagrodę Dyrektora Szkoły

I. Organizatorzy konkursu:
1. Organizatorami są: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2
Centrum Kształcenia Praktycznego im. Tadeusza Kościuszki
ul. II Armii Wojska Polskiego 20, 08-400 Garwolin
tel. (25) 682-21-00
www: http://www.zsp2garwolin.pl
e-mail: office@zsp2garwolin.pl
■

2. Miejsce konkursu: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2
Centrum Kształcenia Praktycznego im. Tadeusza Kościuszki
ul. II Armii Wojska Polskiego 20, 08-400 Garwolin
3. Termin konkursu:
■

Konkurs odbędzie się 4 grudnia 2013 r.,

■

Zgłoszenie uczestników: pisemnie poprzez wypełnienie formularza
zgłoszeniowego (w załączniku nr1)

■

Czas przeznaczony na wykonanie zadania praktycznego – 150 minut

II. Cele konkursu:
■

Zachęcanie uczniów do doskonalenia umiejętności zawodowych,

■

Zachęcanie uczniów do systematycznej nauki i pogłębiania wiedzy,

■

Zaszczepienie młodzieży zasad zdrowej rywalizacji,

■

Promowanie idei konkursu, jako środka umożliwiającego uzewnętrznienie
własnego potencjału.

III. Uczestnicy konkursu:
Konkurs przebiegał będzie w jednej kategorii:
Kategoria I - Uczniowie Technikum Usług Fryzjerskich– rozwiązują test z
wiedzy teoretycznej oraz wykonują jedno z dwóch zadań praktycznych.

IV. Zwycięzcy konkursu


Laureaci:
- trzech wytypowanych uczestników z najwyższą liczbą punktów



Wyróżnienie:
- kolejny uczestnik otrzymujący najwyższą liczbę punktów,



Punktacja ustalona przez członków komisji będzie ostateczna.

V. Jury konkursu
W skład Jury wejdą:
 Przewodnicząca;- Justyna Chlipalska
 Zastępca przewodniczącego;- Katarzyna Gugałka
 członkowie;
- Kamila Lis
- 2 przedstawicieli nie związanych z branżą fryzjerską

Zadanie konkursowe
Technikum
Część praktyczna:
Do wykonania jedno z dwóch zadań:

Zadanie 1.

Wykonanie fryzury stylizowanej
na okres rokoko
Wymagania:
 fryzura wykonana na modelce.
 modelka w stroju i z makijażem zgodnym z epoką
Czas wykonania – 150 minut
Ocenie podlegać będą
 estetyka wykonania
 zgodność koloryzacji i dodatków z obowiązującymi trendami w modzie w danej epoce
 harmonia stylistyczna fryzury
 pomysłowość fryzury pod względem kompozycyjnym.

Zadanie 2.

Fale wyciskane na mokro bez przedziałka na główce
ćwiczebnej.
Czas wykonania 90 minut.
Ocenie podlegać będzie estetyka wykonania.

2. Część teoretyczna:
 Obejmuje test zawierający 10 pytań zamkniętych, dotyczących historii fryzjerstwa w
okresie rokoko. Materiał zawarty w teście dotyczyć będzie programu nauczania na
przedmiocie Kreowanie wizerunku we fryzjerstwie.
w technikum.
Czas na rozwiązanie testu – 30 minut.
Część teoretyczna obowiązuje każdego uczestnika wykonującego część praktyczną.
Uczestnicy konkursu korzystają ze sprzętu fryzjerskiego na pracowni fryzjerskiej.

Załącznik nr 1

Szkolny konkurs fryzjerski
Karta zgłoszeniowa
1. Imię i nazwisko
Klasa

2. Adres zamieszkania

……………………………………
(Podpis uczestnika)

……………………………………………………………………………
(Podpis osoby przyjmującej zgłoszenie)

