LETNIE INSPIRACJE
III SZKOLNY KONKURS
FRYZJERSKI

ZAPROSZENIE
Dyrekcja Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach
zaprasza
do udziału w konkursie fryzjerskim uczniów uczących się w zawodzie fryzjer
organizowanym pod hasłem „LETNIE INSPIRACJE”

Konkurs odbędzie się 17 maja 2016r. w Zespole Szkół Technicznych Licealnych
w Czechowicach-Dziedzicach ul. Traugutta 11

Kategoria konkursowa:
- „Letnie inspiracje” – upięcia, warkocze plecionki…
TERMIN ZGŁOSZEŃ UDZIAŁU W KONKURSIE UPŁYWA 09 maja 2016r.
Zgłoszenia przyjmują: p. J. Murawska s.41, p. T. Kamińska s.53

SPRÓBUJ SWOICH MOŻLIWOŚCI
W SZTUCE FRYZJERSTWA

REGULAMIN KONKURSU
I. Organizatorzy konkursu:
1. Organizatorem jest Zespół Szkół Technicznych i Licealnych
w Czechowicach-Dziedzicach ul. Traugutta 11,
2. Miejsce konkursu – budynek ZSTil przy ul. Traugutta 11,
3. Termin konkursu: konkurs odbędzie się 17 maja 2016r.
zgłoszenie uczestników do dnia 09 maja 2016r. (Joanna Murawska),
4. Rejestracja uczestników do godziny 9:00, rozpoczęcie o godzinie 09:30.
II. Cele konkursu:
Rozwój zainteresowań oraz uzdolnień manualnych uczniów.
Zaszczepienie w młodzieży zdrowej rywalizacji.
Odkrycie nowych talentów.
Promowanie idei konkursu, jako środka umożliwiającego uzewnętrznienie
własnego potencjału.
5. Wyrażanie siebie – nauka bez granic.
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III. Uczestnicy konkursu:
1. Każda osoba biorąca udział w konkursie przyjeżdża wraz ze swoim
modelem lub modelką na których wykonuje zadanie praktyczne.
2. Każdy uczestnik przywozi ze sobą niezbędny sprzęt oraz dodatki do
wykonania zadania (suszarka, lokówka, prostownica, szczotki, spinki itp.)
3. Organizatorzy zapewniają stanowisko do pracy ( stolik i krzesło) oraz
dostęp do napięcia elektrycznego.
4. Oceniane będzie
- całościowy wizerunek modelki (strój, makijaż, dodatki i oczywiście
fryzura),
- stopień trudności wykreowania modelki,
- estetyka wykonania,
- czas pracy – czy uczestnik zmieści się w ramach czasowych (60 min).
IV. Zwycięzcy konkursu:
Wyłonione zostaną trzy najlepsze prace miejsce.

pierwsze, drugie i trzecie

V. Jury konkursu:
1. W skład Jury wejdą przedstawiciele branży fryzjerskiej.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Na zwycięzców czekają atrakcyjne
nagrody, a dla wszystkich
uczestników upominki

