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REGULAMIN   

SZKOLNEGO KONKURSU FRYZJERSKIEGO 

    
Organizatorem konkursu jest:  Górnośląskie Centrum Edukacyjne w Gliwicach 

     

Tematem Konkursu jest:  

   

,,Mullet Hair Code 2022” 

 

 

• Kategoria – konkurs rysunkowy dowolną techniką rysunkową lub 

malarską w kolorze. 

 
1. Konkurs odbędzie się w formie stacjonarnej w dniach  12 grudnia– 05 stycznia 

2023r.  

2. Uczestnikami konkursu mogą być tylko i wyłącznie uczniowie klas fryzjerskich naszej 

szkoły którzy, do dnia 16.12.2022r. (czwartek), dokonają zgłoszenia przez e -dziennik  

            do Pani Anny Podsiadło poprzez wysłanie wiadomości. Po terminie 16.12.2022r., 

            zgłoszenia nie będą przyjmowane. 

3. Uczniowie pracują na własnych materiałach rysunkowych w czasie indywidualnym. 

4. Prace należy dostarczyć osobiście  jako  do Pani Anny Podsiadło do dnia 

05.01.2023r. 

5. Prace plastyczne związane muszą być z tematem konkursu czyli z fryzurą w stylu 

Mullet Hair.  

6. Wytyczne do wykonania stylizacji  konkursowych: 

- prace wykonywane są z zastosowaniem kolorów 

- technika wykonania dowolna można zastosować wstępny szkic, kredki oraz farby 

różnego rodzaju 

- praca powinna zawierać wizerunek twarzy oraz fryzury w stylu Mullet Hair na 

postaci męskiej lub damskiej dowolnie 

- format papieru lub brystolu  w rozmiarze A3 

- praca powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem uczestnika. 

7. Uczniowie prace konkursową wykonują w domu i przynoszą gotową pracę do szkoły. 

8. Ocena jury będzie  się odbywała na zasadzie przyznawania punktów. Skala punktacji: 

od 1 do 5 punktów w ocenianych trzech kategoriach. 

Prace konkursowe będą oceniane przez Jury. 

9. Punktacji będą poddawane: 

          Kategoria damska i męska: 

             Fryzura: 

            - zgodność z tematem konkursu, kreatywność uczestnika- od 0-5 punktów 

            - precyzja i estetyka wykonania- od 0-5 punktów 
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           - pomysłowość fryzury pod względem kompozycji  

              rysunkowo- malarskiej-0-5 punktów 

         Maksymalna ilość to 15 punktów do zdobycia. 

10. Zwycięzcami konkursu będą: 

a) Laureaci – trzech uczestników, którzy za wykonanie zadania otrzymają największą 

liczbę punktów przyznaną przez Jury. 

b) Wyróżnienia – może nadać Jury. 

11.  Nagrodami w konkursie będą sprzęt i kosmetyki fryzjerskie ufundowane przez  

głównego sponsora firmę Eurex w formie atrakcyjnych nagród rzeczowych. 

12. Finał i rozstrzygnięcie konkursu: 09 stycznia  2023r. 

13. Wręczenie nagród rzeczowych odbędzie się 11.01.2023r.  

O szczegółach poinformowani zostaną laureaci konkursu. 

14. Prace laureatów konkursu zostaną umieszczone na stronie GCE wraz z wynikami oraz 

wywieszone w budynku CKZ.  

 

 
  

 

Organizator : Anna Podsiadło 
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