
Regulamin konkursu fryzjerskiego  

 „Fryzura w czasie pandemii”2022 

 

 

Cele konkursu: 

 Upowszechnianie wiedzy związanej  

z modą fryzjerską, 

 Rozwijanie zainteresowań fryzjerstwem, 

 Rozwijanie i promowanie talentów, 

 Kształtowanie wyobraźni i inwencji twórczej 

dzieci, 

 Kształtowanie pozytywnego wizerunku 

szkoły, 

 Kształcenie umiejętności posługiwania się 

różnymi technikami artystycznymi, 

 Motywowanie uczniów do poszerzania 

wiedzy i umiejętności, 

 Rozwijanie umiejętności manualnych. 

 

Organizator 

Organizatorem konkursu są nauczyciele 

przedmiotów zawodowych z fryzjerstwa, Zespołu 

Szkół im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu 

 

Uczestnicy konkursu 

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas 

VII i VIII Szkół Podstawowych Powiatu 

Mieleckiego i regionu 

Warunki przystąpienia do konkursu 

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zaprojektowanie i wykonanie rysunku fryzury 

(technika dowolna) zgodnej z tematyką oraz odesłanie w terminie do  20.03.2022r. na adres 

Zespół Szkół im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu, ul. Kilińskiego 24, 39-300 Mielec  

z dopiskiem KONKURS FRYZJERSKI, lub wykonanie dokumentacji fotograficznej pracy  

i wysłanie na email:  izola@zs.mielec.pl lub mroczniak@zs.mielec.pl  

 

mailto:izola@zs.mielec.pl
mailto:mroczniak@zs.mielec.pl


Zasady uczestnictwa 

1. Każdy uczestnik może być autorem tylko jednej pracy konkursowej. 

2. Praca konkursowa nie może być wcześniej nagrodzona, publikowana i nie może naruszać 

praw autorskich osób trzecich. 

3. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego 

regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone na konkurs zostały wykonane osobiście. 

4. Przystąpienie uczestników do konkursu oznacza wyrażenie przez nich zgody na 

wykorzystanie ich nazwisk w akcjach informacyjnych, reklamowych i promocyjnych 

związanych z niniejszym konkursem. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na 

przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu 

zgodnie z ustawą z dnia 29. 08. 97r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 

poz.883. z późn. zm.). 

5. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego 

regulaminu i jednocześnie oświadczeniem, że wykorzystane do pracy zdjęcia i inne 

materiały nie naruszają praw autorskich. 

 

Kryteria oceny 

 estetyka pracy, 

 oryginalność, 

 stopień trudności, 

 jakość wykonania. 

6. Każda praca powinna być podpisana 

(szkoła, imię nazwisko, klasa). 

7. Prace przesyłamy na adres; Zespół Szkół 

im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu, ul. 

Kilińskiego 24, 39-300 Mielec, lub dokumentację fotograficznej pracy na email:  

izola@zs.mielec.pl  lub mroczniak@zs.mielec.pl   do dnia 26.03.2022r. 

8. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie Jury  

9. W skład komisji (Jury) wchodzi trzech nauczycieli uczących w ZS w Mielcu 

10. Wyniki konkursu ogłoszone będą po naradzie Jury. 

11. Do zadań Komisji należy w szczególności: 

 rozstrzyganie kwestii nie ujętych w regulaminie, 

 wybór laureatów konkursu na podstawie przesłanych przez uczestników prac i zdjęć. 

12. W konkursie zostaną przyznane dyplomy oraz nagrody rzeczowe. 

13. Jury przyzna nagrody rzeczową za pracę konkursowe, które uzyskają od Jury najwyższą 

ilość punktów. 

14. Nagrody oraz dyplomy dla laureatów zostaną wysłane pocztą w związku z panującą 

sytuacją epidemiologiczną lub zostaną zaproszone na uroczyste rozdanie do naszej szkoły 

 

Organizatorzy  
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