
„II WEWNĄTRZSZKOLNE MISTRZOSTWA SZKOŁY ANAGRA”

REGULAMIN KONKURSU FRYZJERSKIEGO 
 

TEMAT KONKURSU: „OCZAMI PRZYSZŁOŚĆI” 

TERMIN KONKURSU: PONIEDZIAŁEK 27 MARCA

1. Organizator

1) ANAGRA Łódzka Szkoła Mody Kosmetologii Fryzjerstwa

2. Warunki uczestnictwa 

1) Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń naszej szkoły.

2) Uczestnik konkursu wykonuje fryzurę damską wskazaną w regulaminie na głowie modelki

(z naszej szkoły) i dba o pełną stylizację postaci podczas prezentacji.

3) Uczestnik konkursu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem.

4) Udział w konkursie jest bezpłatny. 

5) W konkursie maksymalnie może wziąć udział 10 uczestników.

3. Regulamin zgłoszenia 

1) Uczniowie zamierzający wziąć udział w konkursie, proszeni są o wypełnienie i



dostarczenie formularza zgłoszeniowego w terminie do 20 marca 2023 roku do Dyrektora

Franciszka Millera. 

2) Stylizacja prezentowana podczas finału powinna być wykonana według oryginalnego, autorskiego

projektu uczestnika. Inspiracja jest akceptowalna, wówczas prosimy podać źródło inspiracji;

kopiowanie cudzych utworów jest niedopuszczalne. 

4. Zgłoszenie udziału w konkursie: 

1) Regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy dostępne na: www.anagra.pl oraz na
naszych portalach społecznościowych facebook @ANAGRA ŁÓDZKA SZKOŁA,
instagram @ANAGRA_SZKOLA

2) Organizator potwierdza przyjęcie zgłoszenia. 

3) Przy rejestracji zawodnik wraz z modelką przedstawiają dokumenty potwierdzające tożsamość. 

4) Liczba miejsc w konkursie jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

5) Lista uczestników konkursu pojawi się na stronie i na profilach społecznościowych organizatora

dnia 21 marca 2023 roku.

REGULAMIN KONKURSU 

1. Tematem konkursu jest „Oczami Przyszłośći”.

2. Konkurs polega na wykonaniu zgodnej z tematem fryzury artystycznej (stylizacja,
modelowanie), czas na wykonanie zadania wynosi 120 minut.

3. Zawodnik wykonuje pracę na swojej modelce (pełnoletnia albo niepełnoletnia).

4. Ocenie podlega pełna stylizacja (makijaż, strój modelki), ale najważniejsza jest sama

fryzura.

5. Zawodnicy tworzą fryzurę w sposób dowolny przy użyciu przyrządów takich jak lokówki,

szczotki, suszarki, prostownice itp. Długość włosów jest dowolna, mogą być wcześniej

przygotowane poprzez koloryzację zgodną z charakterem i tematyką zadania. 

6. Zawodnik pracuje na własnych materiałach, bez narzucania marki. 

7. Zawodnik musi pracować sam, nie dopuszcza się asystentów. 

http://www.anagra.pl/


8. Przed konkursem trzeba przygotować stylizację (makijaż i strój), ale w czasie trwania
zawodów można to jeszcze poprawiać.

9. Nie są dozwolone nakrycia głowy, peruki, które zasłaniają fryzurę. 

10. Dozwolone są różne ozdoby. 

11. Zawodnik po wykonaniu pracy opowiada o swojej stylizacji przed członkami JURY.

12. JURY ocenia: 

1) Interpretacja tematu, pomysł i kreatywność > 0-5 punktów

2) Jakość i technika > 0-10 punktów

3) Estetyka wykonania i pracy przy stanowisku > 0-10 punktów

4) Spójność wizerunku modelki (makijaż, strój – cała stylizacja) z wykonaną fryzurą > 0-5 punktów

1. JURY konkursu: 

- Prezes Grażyna Miller (Przewodnicząca JURY, Dyrektor Szkoły) 

- Dyrektor Marcin Urbański (Dyrektor ds. Egzaminów) 

- Instruktor Małgorzata Baduła (Instruktor Fryzjerstwa) 

- Zwycięzca z 2022 roku Emilia Stefanów (Uczennica Klasy 4B)

2. Oceny wykonanych przez zawodników fryzur dokonuje JURY, które ocenia prace zawodników w

podanej skali punktów, zawodnik maksymalnie może uzyskać 30 punktów. W sprawach spornych

głosem decydującym jest głos przewodniczącego JURY. 

3. Zawodnicy łamiący zasady regulaminu zostają natychmiast wykluczeni z konkursu. 

3. Nagrody w konkursie: 

I miejsce – statuetka, dyplom, bycie jurorem w następnej edycji konkursu, nagrody rzeczowe

II miejsce – statuetka, dyplom oraz nagrody rzeczowe

III miejsce – statuetka, dyplom oraz nagrody rzeczowe


