Regulamin
Wojewódzkiego Konkursu Uczniów Fryzjerstwa
Izby Rzemieślniczej MŚP w Katowicach ONLINE

1. Organizatorem konkursu jest Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości
w Katowicach w porozumieniu z Sekcją z branży fryzjerskiej, z siedzibą w Katowicach, plac
Wolności 12, 40-078 Katowice, dalej zwana Organizatorem.
2. Uczestnikami konkursu są pracownicy młodociani z zakładów rzemieślniczych klas I, II,
III, dalej nazywani Uczestnikami.
3. Konkurs odbędzie się w formie online.
4. Termin zgłoszenia udziału: 30 kwietnia 2021 roku. Zgłoszenie należy przesłać na adres
mailowy: konkurs@ir.katowice.pl na załączonej KARCIE ZGŁOSZENIOWEJ, stanowiącej
Załącznik nr 2.
5. Termin nadsyłania prac konkursowych: 12 maja 2021 roku. Prace należy przesłać w formie
fotografii (wytyczne dot. formatu opisano w punkcie 6) na adres Izba Rzemieślnicza oraz
Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach, plac Wolności 12, 40-078 Katowice z
dopiskiem: KONKURS
Do przesłanych fotografii należy dołączyć podpisany Załącznik nr 3 niniejszego Regulaminu
dotyczący zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora.
Dodatkowo do każdej wykonanej pracy należy dołączyć krótki opis wykonanych czynności,
które składały się na efekt finalny wykonanej pracy.
6. Format fotografii: wydruk o wielkości 15x21cm. Należy wykonać 4 zdjęcia główki dla
każdej kategorii, w której Uczestnik bierze udział. Zdjęcia należy wykonać z przodu, z tyłu, z
prawego i lewego boku na jednolitym, jasnym tle w odległości ok. 30 cm od główki. Zdjęcia
należy wykonać w świetle dziennym w możliwie najwyższej jakości. Fotografia powinna
obejmować wyłącznie wykonaną pracę bez dodatkowych elementów w tle.
7.Każda praca konkursowa, złożona z 4 sztuk zdjęć, powinna znajdować się w osobnej
kopercie. Biorąc udział we wszystkich konkurencjach należy przesłać w 1 przesyłce 3 osobne
koperty z kompletami zdjęć, krótki opis wykonanej pracy oraz Załącznik nr 3. Na każdej
kopercie prosimy dopisać swoje imię i nazwisko.
8. Konkurs ma charakter indywidualny. Każdy Uczestnik bierze udział w konkursie osobiście
i samodzielnie wykonuje prace.
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9. Kategorie konkursowe:
JUNIORZY W KATEGORII FRYZJERSTWA DAMSKIEGO
Fryzura wyciskania z fal na całej głowie – klasa I
Fryzura ślubna z długich włosów- klasa I, II, III
JUNIORZY W KATEGORII FRYZJERSTWA MĘSKIEGO
Modelowanie fryzury awangardowej – klasa I, II, III
Szczegółowe informacje dotyczące prac konkursowych zawiera Załącznik nr 1.
10. Nadesłane prace będą oceniane przez Komisję Sędziowską w składzie powołanym przez
Organizatora, zwaną dalej Komisją. Dodatkowo Organizator wyznacza dwie osoby do
nadzoru prac Komisji.
11. Prace będą oceniane w skali punktowej. Maksymalna ilość punktów do zdobycia to 30
punktów. Punkty przyznawane są zgodnie z założeniami fachowej oceny Komisji Konkursu.
Sędziowie będą przyznawać punkty na KARTACH OCENY, wg kryteriów wiedzy branżowej.
Uczestnicy, którzy uzyskają 3 najwyższe noty punktowe po zsumowaniu punktów
przyznanych przez wszystkich sędziów Komisji zostaną Laureatami Konkursu.
12. Przyznawanie punków przez Komisję na charakter niejawny.
13. Laureaci otrzymają puchary i dyplomy. Wymienione nagrody wręczane będą w siedzibie
Organizatora z założeniem zachowania obostrzeń sanitarnych stosowanych w czasie
pandemii, w terminie umożliwiającym organizację w/w zgromadzenia. W uzasadnionych
przypadkach dopuszcza się zmianę sposobu wręczenia nagrody. Sposób przekazania zostanie
ustalony z Laureatami Konkursu.
14. Wyniki konkursu zostaną opublikowane w formie komunikatu na stronie internetowej
Organizatora: www.ir.katowice.pl w dniu 16 maja 2021 roku.
15. Dyskwalifikacja Uczestnika następuje w przypadku:
- nadesłania KARTY ZGŁOSZENIOWEJ po terminie 30 kwietnia 2021 roku,
- nadesłania fotografii prac konkursowych, opisu wykonanej pracy oraz zgody na
przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 3) po terminie 12 maja 2021 roku (decyduje
data stempla pocztowego),
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- nadesłania prac konkursowych niekompletnych (np. mniejsza liczba zdjęć, brak opisu, brak
załącznika nr 3),
- gdy nadesłane fotografie zostały wykonane niezgodnie z wytycznymi z punktu 6.
16. Sprawy sporne rozpatruje Organizator na podstawie pisemnego zgłoszenia Uczestnika
przesłanego na adres: izba@ir.katowice.pl lub pocztą tradycyjną na adres Organizatora.
17. Decyzja Komisji co do oceny prac konkursowych jest ostateczna i nie służy od niej
odwołanie.
18. Organizator zastrzega sobie prawo do zachowania prac konkursowych.
19. Organizator może unieważnić konkurs bez podania przyczyny.
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Załącznik nr 1
WYTYCZNE W KONKURENCJI INDYWIDUALNEJ FRYZJERSTWO DAMSKIE –
JUNIOR
FRYZURA WYCISKANA Z FAL NA CAŁEJ GŁOWIE – klasa I

1. Konkurencja jest wykonywana na główce manekina.
2. Długość włosów – od 20 cm do max 30 cm – od nasady po końce (na całej głowie).
3. Fale wykonujemy z przedziałkiem lub wyczesane do góry.
4. Zabronione są brokaty i ozdoby.
5. Kolor włosów -dowolny.
6. Czas wykonania pracy: 20 min.
WYTYCZNE W KONKURENCJI INDYWIDUALNEJ FRYZJERSTWO DAMSKIE –
JUNIOR
FRYZURA ŚLUBNA Z DŁUGICH WŁOSÓW – KLASA I, II, III
1. Konkurencja jest wykonywana na główce manekina.
2. Fryzura - ma charakter elegancki i klasyczny.
3. Kolor włosów - dowolny.
4. Zabronione są brokaty i kolorowe spraye.
5. Narzędzia- wszystkie narzędzia do modelowania są dozwolone.
6. Wszystkie materiały do dekoracji są dozwolone, ale nie mogą przykrywać więcej niż 25 %
fryzury.
7. Treski, dopinki i peruki są zabronione.
6. Czas wykonania pracy: 25 min.
WYTYCZNE W KONKURENCJI INDYWIDUALNEJ FRYZJERSTWO MĘSKIE –
JUNIOR
MODELOWANIE FRYZURY AWANGARDOWEJ – klasa I,II,III
1. Konkurencja jest wykonywana na główce manekina.
2. Kolor włosów-wybór kolorów i ich ilość jest dowolna. Zgodna z obowiązującymi trendami
mody.
3. Zabronione są brokaty i kolorowe spray’e.
4.Narzędzia -wszystkie narzędzia do modelowania są dozwolone.
5. Czas wykonania pracy: 25 min
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Załącznik nr 2
KARTA ZGŁOSZENIOWA
(wypełnić drukowanymi literami)

IMIE I NAZWISKO:.........................………...........……………………………....................................
KLASA:……………...........................................…………..............………………………....................
SZKOŁA:……...........................................…………...........………………………………....................
MISTRZ SZKOLĄCY:…………….............................…………………..........……………….............
KONKURENCJA: ……………..............................................…….....…………...................................
ADRES E-MAIL...………………………………………………………………………………………
NR TELEFONU………………………………………………………………………………………

Uczestnik Wojewódzkiego Konkursu oświadcza, że jest autorem fryzury utrwalonej na fotografiach
konkursowych oraz że przysługują mu prawa autorskie do zgłoszonych w Konkursie fryzur oraz
fotografii.
W przypadku wygranej,
Uczestnik wyraża zgodę na publikację jego danych osobowych
obejmujących imię i nazwisko oraz wizerunek na stronie internetowej Organizatora a także na
publikację wykonanej pracy dla potrzeb promocyjnych, marketingowych i dokumentacyjnych Izby
Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach.

………………………………………………………
(podpis ucznia)

………………………………………………………
(podpis mistrza szkolącego)
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Załącznik nr 3
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust 1. i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych- Dz. U. UE L 119 s.1) zwanym dalej RODO informujemy:
Administratorem Państwa danych jest Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości
w Katowicach (plac Wolności 12, 40-078 Katowice).
Cel przetwarzania Pani /Pana danych osobowych: w celu udziału w Wojewódzkim Konkursie
Uczniów Fryzjerstwa, oraz w celu ustalenia, dochodzenia roszczeń przez Administratora w związku z
udziałem w Konkursie lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Administratora w związku
z udziałem w Konkursie.
1. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych:
Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez okres trwania Konkursu, a także później do
czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z Regulaminu
Konkursowego lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania Pani/Pana danych
osobowych wynikających z przepisów prawa.
2. Odbiorcy danych:
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane osobom upoważnionym przez Administratora do
przetwarzania danych osobowych w ramach wykonywania obowiązków służbowych, firmom,
instytucjom, osobom współpracującym przy realizacji Konkursu. Pani /Pana dane osobowe mogą być
przekazywane również firmom specjalistycznym realizujących na zlecenie Administratora usługi, np.
usługi IT oraz organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów
prawa do otrzymania Pani/Pana danych osobowych, celem wykonania ciążących na Administratorze
obowiązków.
3. Przekazywanie danych do organizacji międzynarodowych lub państw trzecich:
Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych do państwa trzeciego, ani do organizacji
międzynarodowych.
4. Przetwarzanie w sposób zautomatyzowany / profilowanie:
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
5. W każdej chwili mogą Państwo się z nami skontaktować w sprawach ochrony swoich danych
osobowych poprzez adres e-mail: izba@ir.katowice.pl, pod numerem telefonu +48 32 259 62 61 lub
pisemnie na adres naszej siedziby: Plac Wolności 12, 40-078 Katowice. Zapytania/uwagi można
zgłaszać do Inspektora Ochrony Danych osobowych (IOD) pod adresem e-mail: iod@itprocare.pl
6. Informujemy, iż ma Pani/Pan prawo do:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
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e) przenoszenia danych;
f) wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do udziału w
Konkursie. Brak podania danych skutkować będzie odmową zakwalifikowania do udziału w
Konkursie.

Potwierdzam otrzymanie tej informacji, akceptuję jej postanowienia, w tym w odniesieniu do
kategorii odbiorców, którym zostaną udostępnione moje dane osobowe.
Wyrażam zgodę na publikację danych osobowych (w przypadku zajęcia nagrodzonego miejsca
w konkursie) na stronie internetowej Organizatora: www.ir.katowice.pl oraz publikację zdjęć
konkursowych w mediach społecznościowych/stronie internetowej Organizatora.

...............................................................................
(podpis Uczestnika)
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