Regulamin XVIII Wojewódzkiego Turnieju o tytuł:
,,Najlepszy uczeń w zawodzie fryzjer”

Organizator Turnieju:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im Ks. Stanisława Szpetnara w Krośnie
oraz Cech Rzemiosł Różnych w Krośnie
Miejsce Turnieju:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
ul. ks. St. Szpetnara 9, 38 -400 Krosno
Telefon: 13 43 223 19
e-mail: zsp2krosno@gmail.com

Nr

2

im

Ks.

Stanisława

Szpetnara,

Temat Turnieju:
,,Sweet dreams – słodkie marzenia”
Termin Turnieju:
30 maja 2019 roku, godzina 10.00
Cele Turnieju:








rozwijanie uzdolnień oraz zainteresowań uczniów w zakresie fryzjerstwa,
rozwijanie pomysłowości i kreatywności uczniów,
prezentowanie umiejętności fryzjerskich,
kształtowanie umiejętności samodzielnej pracy, planowania i właściwego
gospodarowania czasem pracy,
nawiązanie współpracy, wymiana doświadczeń zawodowych między uczniami,
nauczycielami, szkołami,
promowanie idei turnieju, jako środka umożliwiającego uzewnętrznienie własnego
potencjału,
zaszczepienie w młodzieży zasad zdrowej rywalizacji.

Warunki uczestnictwa:









w Turnieju mogą wziąć udział uczniowie klas o profilu fryzjerskim,
uczestnik powinien być uczniem szkoły, która go deleguje,
każda ze szkół może zgłosić maksymalnie 3 uczestników,
zgłoszenie powinno mieć formę pisemną do dnia 20.05.2019 roku,
koszty dojazdu ponosi uczestnik,
każdy uczestnik Turnieju dokonuje wpłaty tzw. wpisowej w kwocie: 35 zł,
nr konta Rady Rodziców Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Ks. St. Szpetnara w Krośnie: 64864210832002830645800002.

Nr

2

Zasady Turnieju:











jury Turnieju powoływane jest przez organizatora,
ocena jury jest jawna,
ocenie podlega:
 bhp na stanowisku pracy 0 - 6 pkt.,
 różnorodność zastosowanych technik w tworzeniu i realizacji fryzury
marzeń 0 - 6 pkt.,
 estetyka wykonania fryzury 0 - 6 pkt.,
 artyzm i kreatywność w tworzeniu fryzury 0 - 6 pkt.,
 spójność w stylizacji (fryzura, strój, makijaż, dodatki ) 0 - 6 pkt.,
uczestnicy w trakcie 120 minut powinni wykonać fryzurę zgodną z tematem Turnieju,
pracę uczestnik wykonuje na modelce,
strój i makijaż uczestnicy przygotowują przed Turniejem,
dozwolone jest stosowanie wypełniaczy, tresek i dopinek o powierzchni nie
przekraczającej 30% fryzury,
dopuszcza się zastosowanie neonowych kolorów włosów,
przygotowane do wykorzystania treski, dodatki powinny znajdować się na stanowisku
pracy przed przystąpieniem do wykonania fryzury.

Skład komisji:
 przedstawiciel dyrekcji ZSP N r2 w Krośnie,
 mistrzowie fryzjerstwa zrzeszeni w Cechu Rzemiosł Różnych w Krośnie
 nauczyciele przedmiotów zawodowych wyłonieni w drodze losowania.

Nagrody:
uczniowie, którzy zajmą trzy pierwsze miejsca w konkursie otrzymają nagrody rzeczowe
i puchary ufundowane przez organizatora konkursu. Dodatkowo zostaną wręczone
wyróżnienia, przyznane przez pracodawców i przedstawicieli rynku pracy branży fryzjerskiej.

