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Regulamin 

Wojewódzkiego Konkursu Fryzjerstwa Uczniów Rzemiosła 

Katowice, 19 lutego 2023, godz. 9:00 rejestracja zawodników 

1. Organizatorem konkursu są Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w 

Katowicach, Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Katowicach oraz Komisja 

Branżowa Fryzjersko-Kosmetyczna, dalej zwani Organizatorami. 

2. Konkurs skierowany jest do pracowników młodocianych z zakładów rzemieślniczych klas I, II, 

III, dalej zwanymi Uczestnikami. 

3. Konkurs odbędzie się 19 lutego 2023 r. w Rzemieślnicza Szkoła Branżowej I Stopnia w 

Katowicach przy Aleja Korfantego 141. 

4. Wypełnioną kartę zgłoszeniową należy przesłać na adres: daria.frydrych@ir.katowice.pl  

do 10 lutego 2023 r. 

5. Konkurs ma charakter indywidualny. Każdy Uczestnik bierze udział w konkursie osobiście i 

samodzielnie wykonuje prace. 

6. Kategorie konkursowe: 

 

• KATEGORIA FRYZJERSTWA DAMSKIEGO 

• Fryzura dzienna do przeczesania 

• Fryzura wieczorowa przeczesana z dziennej 

• KATEGORIA FRYZJERSTWA MĘSKIEGO 

• Modelowanie fryzury  klasycznej 

• Modelowanie fryzury modnej 

• KONKURENCJE INDYWIDUALNE 

• Fryzura z fal i pierścieni na mokro a’la Monroe – tylko uczniowie klasy I 

• Fale Hollywood  

• Fryzura ślubna z długich włosów 

• Plecionki, warkocze – konkurencja nie jest uwzględniona w Ogólnopolskim konkursie 

fryzjerskim w Poznaniu. 

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych konkurencji znajdują się w dalszej części 

Regulaminu. 

7. Uczestnik ma prawo zgłosić chęć uczestnictwa w jednej lub więcej konkurencjach. W 

przypadku, kiedy konkurencje pokrywają się czasowo, uczestnik jest zobowiązany wybrać 

jedną z nich.  

8. Prace zostaną ocenione przez Komisję Sędziowską w składzie powołanym przez Organizatora. 

Prace będą oceniane w skali punktowej. Maksymalna ilość do uzyskania od jednego Sędziego 

to 30 punktów. Minimalna ilość do uzyskania z kolei wynosi 20 punktów. Punkty przyznawane 

są zgodnie z założeniami fachowej oceny Komisji Konkursu. Sędziowie będą przyznawać 

punkty na Kartach Ocen, wg. kryteriów wiedzy branżowej.  

9. Przyznawanie punktów przez Komisję ma charakter niejawny. 

10. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w dniu 19 lutego 2023, po wykonaniu przez Uczestników 

zadań konkursowych oraz po zsumowaniu punktów przyznanych przez Komisję. 

11. Uczestnicy, którzy uzyskają 3 najwyższe noty punktowe po zsumowaniu punktów przyznanych 

przez wszystkich Sędziów Komisji zostaną Laureatami Konkursu. 
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I KONKURENCJA 

FRYZJERSTWO DAMSKIE 
1. Fryzura dzienna do przeczesania 

 

 

Konkurencja jest wykonywana na  główce manekina. 

Mokre włosy: przed rozpoczęciem konkurencji włosy muszą być mokre i zaczesane gładko do tyłu 

głowy. 

Strzyżenie włosów: zabronione. 

Produkty: wszystkie produkty są dozwolone. 

Narzędzia: wszystkie narzędzia do modelowania są dozwolone. 

Kolor włosów: wybór koloru jest dowolny.  Zabronione są kolorowe spray’e. 

Ubiór: makijaż i ubiór musi mieć charakter dzienny. 

Czas wykonania:  25 minut                                               

Zawodnik ma 2 minuty po zakończeniu konkurencji na ubranie i odpowiednie ustawienie 

modela oraz uporządkowanie i opuszczenie stanowiska pracy. 

Punktacja: max 30 punktów, noty minimalne w zależności od ilości zawodników. 

Uwaga: Wykonanie fryzury dziennej na jednej główce manekina. Komisja kontroli oznaczy główki 

manekina, aby nie doszło do zamiany. Manekin w czasie przejścia komisji sędziowskiej zwrócony jest 

twarzą do lustra. 

Za nieprzestrzeganie zasad Regulaminu każdy członek Komisji Kontroli ma prawo przyznać 

maksymalnie do 3 punktów karnych za każde uchybienie. 

Dyskwalifikacja zawodnika: zmiana numeru lustra i manekina. 

 
 

II KONKURENCJA 

FRYZJERSTWO DAMSKIE 

2. Fryzura wieczorowa przeczesana z 

dziennej 
 

 

Konkurencja jest wykonywana na  główce manekina. 

Zawodnicy wykonują elegancką Fryzurę Wieczorową. Manekiny zostają z niezmienioną fryzurą z 

konkurencji – Fryzura Dzienna.   

Zawodnicy mogą zmoczyć, modelować i rozdmuchiwać włosy. Treski muszą być harmonijnie 

wkomponowane we włosy. Pełne peruki są zabronione. 

Wszystkie materiały do dekoracji muszą leżeć osobno na stołach. Treski mają być wyposażone w 

zaczepy wcześniej specjalnie przygotowane, ale nie mogą być udekorowane.   

Komisja Kontroli sprawdzi czy polecenie zostało wykonane. Minimum musi być użyta jedna treska, ale 

nie więcej niż trzy. Treski nie mogą pokrywać więcej niż 40 % głowy. 

Ubiór: makijaż i ubiór muszą mieć charakter wieczorowy. 

Kolor włosów: kolory są dowolne. Zabronione są kolorowe spray’e. 

Czas wykonania:  40 minut                                                          

Zawodnik ma 2 minuty po zakończeniu konkurencji na ubranie i odpowiednie ustawienie 

modela oraz uporządkowanie i opuszczenie stanowiska pracy. 

Punktacja: max 30 punktów, noty minimalne w zależności od ilości zawodników. 

Uwaga: Wykonanie fryzury wieczorowej na jednej główce manekina przeczesanie z fryzury dziennej z 

I konkurencji. Komisja kontroli oznaczy główki manekina, aby nie doszło do zamiany.  

Manekin w czasie przejścia komisji sędziowskiej zwrócony jest twarzą do lustra. 

Za nieprzestrzeganie zasad Regulaminu każdy członek Komisji Kontroli ma prawo przyznać 

maksymalnie do 3 punktów karnych za każde uchybienie. 

Dyskwalifikacja zawodnika: zmiana numeru lustra i manekina. 
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I KONKURENCJA 

FRYZJERSTWO MĘSKIE 
3. Modelowanie fryzury klasycznej 

 
 

Konkurencja jest wykonywana na  główce manekina. 

Zawodnik wykonuje modelowanie fryzury klasycznej zaczesanej do góry bez przedziałka. 

Włosy: przed rozpoczęciem konkurencji włosy muszą być mokre i zaczesane gładko do tyłu głowy. 

Komisja kontroli sprawdza, czy polecenie zostało wykonane. Jeśli nie - włosy zostaną zmoczone przez 

Komisję Kontroli. 

Długość włosów: na górze głowy min.7 cm, okolice uszu i karku muszą być wycieniowane klasycznie. 

Strzyżenie musi być wykonane przed rozpoczęciem konkurencji. Przedłużanie i doczepianie włosów 

jest zabronione. 

Strzyżenie włosów: strzyżenie włosów jest zabronione. 

Narzędzia: wszystkie narzędzia do modelowania są dozwolone. 

Kolor włosów: wymagany jest jednolity kolor. 

Produkty: wszystkie produkty do stylizacji są dozwolone. 

Ubiór i makijaż: zgodny z męską modą, nieprzerysowany. 

Czas wykonania:    30 minut. 

Zawodnik ma 2 minuty po zakończeniu konkurencji na ubranie i odpowiednie ustawienie 

manekina oraz na uporządkowanie i opuszczenia stanowiska pracy. 

Punktacja: max 30 punktów, noty minimalne w zależności od ilości zawodników.  

Uwaga: Konkurencja wykonywana jest na główce manekina. 

Manekin w czasie przejścia komisji sędziowskiej musi być ustawiony twarzą zwróconą do lustra. 

Za nie przestrzeganie Regulaminu każdy członek Komisji Kontroli ma prawo przyznać maksymalnie 

do 3 punktów karnych za każde uchybienie. 

Dyskwalifikacja zawodnika: zmiana numeru lustra, manekina. 

 

II KONKURENCJA 

FRYZJERSTWO MĘSKIE 
4. Modelowanie fryzury modnej 

 

Konkurencja jest wykonywana na  główce manekina. 

Włosy: przed rozpoczęciem konkurencji muszą być mokre i zaczesane gładko do tyłu głowy. 

Przedłużanie i doczepianie włosów jest zabronione. 

Długość włosów: minimum 5cm na czubku, po bokach i z tyłu głowy wycieniowane . 

Kolor włosów: czarny, brązowy, szary. Zgodny z obowiązującymi trendami mody. 

Produkty: wszystkie produkty do stylizacji są dozwolone . Zabronione są brokaty i kolorowe spraye. 

Narzędzia: zabronione są szczotki płaskie i okrągłe, dozwolona suszarka. 

Ubiór i makijaż: zgodny z modą męską, nie przerysowany .   

Ocena: oceniane będzie uczesanie, strzyżenie, ubiór oraz kreatywność. 

Czas wykonania: 15 minut 

 Zawodnik ma 2 minuty po zakończeniu konkurencji na ubranie i odpowiednie ustawienie 

manekina/modela oraz na uporządkowanie i opuszczenie stanowiska pracy. 

Punktacja: max 30 punktów, noty minimalne w zależności od ilości startujących zawodników. 

Uwaga: Konkurencja wykonywana jest na główce manekina . 

Manekin  w czasie przejścia komisji sędziowskiej ustawiony jest twarzą zwróconą do lustra. 
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Za nie przestrzeganie Regulaminu każdy członek Komisji Kontroli ma prawo przyznać maksymalnie 

do 3 punktów karnych za każde uchybienie. 

Dyskwalifikacja zawodnika: zmiana numeru lustra, manekina. 

 
 

KONKURENCJA INDYWIDUALNA 
5. Fryzura z fal i pierścieni na mokro 

a’la Monroe 

 
Wykonanie na główce manekina. 

Mokre włosy: przed rozpoczęciem konkurencji włosy muszą być mokre i zaczesane gładko do tyłu 

głowy. 

Długość włosów: od 20 cm do max 30 cm – od nasady po końce (na całej głowie). 

Fale wykonujemy z przedziałkiem lub wyczesane do góry, następnie fale łączymy z pierścieniami 

płaskimi 2 rzędy od czubka głowy w dwóch kierunkach i pierścienie spiralne 2 rzędy. 

Produkty: wszystkie produkty są dozwolone. Zabronione są brokaty i ozdoby. 

Kolor włosów: wybór koloru jest dowolny. 

Czas wykonania:    30 minut 

Zawodnik ma 2 minuty po zakończeniu konkurencji na ubranie i odpowiednie ustawienie 

modela oraz uporządkowanie i opuszczenie stanowiska pracy. 

Punktacja: max 30 punktów, noty minimalne w zależności od ilości zawodników. 

Uwaga: Konkurencja wykonywana jest na główce manekinie. 

Manekin w czasie przejścia komisji sędziowskiej ustawiony jest twarzą zwróconą do lustra. Za 

nieprzestrzeganie Regulaminu każdy członek Komisji Kontroli ma prawo przyznać maksymalnie do 3 

punktów karnych za każde uchybienie. 

Dyskwalifikacja zawodnika: zmiana numeru lustra i manekina. 

     

KONKURENCJA INDYWIDUALNA 6. „Fale Hollywood” 

 

Konkurencja jest wykonywana na  główce manekina. 

Suche włosy – przed rozpoczęciem konkurencji włosy muszą być suche i zaczesane gładko do tyłu 

głowy. 

Włosy powinny być minimum do ramion po długie i mogą być lekko wycieniowane. 

Fale układamy w efektowną kaskadę. 

Fale powinny być delikatne, uwodzicielskie i bardzo kobiece a przy tym subtelne, powinny łączyć 

elegancję , klasykę i zmysłowość. 

Produkty: wszystkie produkty są dozwolone. 

Kolor włosów – wybór koloru jest dowolny. 

Czas wykonania: 60 minut 

Zawodnik ma 2 minuty po zakończeniu konkurencji na ubranie i odpowiednie ustawienie modela 

oraz uporządkowanie i opuszczenie stanowiska pracy. 

Punktacja: max 30 punktów, noty minimalne w zależności od ilości zawodników. 

Manekin w czasie przejścia komisji sędziowskiej ustawiony jest twarzą zwróconą do lustra. 

Za nieprzestrzeganie Regulaminu każdy członek Komisji Kontroli ma prawo przyznać maksymalnie do 

3 punktów karnych za każde uchybienie. 

Dyskwalifikacja zawodnika: zmiana numeru lustra, manekina.  
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KONKURENCJA INDYWIDUALNA 7. Fryzura ślubna z długich włosów 

 
Konkurencja jest wykonywana na  główce manekina. 

Włosy: muszą być suche, rozpuszczone i gładko zaczesane do tyłu. Dozwolone są w pracy sploty i 

plecionki. 

Fryzura: ma charakter elegancki i klasyczny. 

Kolor włosów: wybór koloru jest dowolny. Zabronione są brokaty i kolorowe spray’e. 

Produkty: wszystkie produkty są dozwolone. 

Narzędzia: wszystkie narzędzia do modelowania są dozwolone. 

Makijaż i ubiór: makijaż i ubiór muszą mieć charakter ślubny. 

Wszystkie materiały do dekoracji są dozwolone, ale nie mogą przykrywać więcej niż 25 % fryzury. 

Treski, dopinki i peruki są zabronione. 

Czas wykonania:  30 minut  

Zawodnik ma 2 minuty po zakończeniu konkurencji na ubranie i odpowiednie ustawienie 

modela oraz uporządkowanie i opuszczenie stanowiska pracy. 

Punktacja: max 30 punktów, noty minimalne w zależności od ilości zawodników. 

Manekin w czasie przejścia komisji sędziowskiej ustawiony jest twarzą zwróconą do lustra. 

Za nieprzestrzeganie Regulaminu każdy członek Komisji Kontroli ma prawo przyznać maksymalnie do 

3 punktów karnych za każde uchybienie. 

Dyskwalifikacja zawodnika: zmiana numeru lustra i manekina. 

 

KONKURENCJA INDYWIDUALNA 8. Plecionki i warkocze 

 

Konkurencja dodatkowa, nie jest uwzględniona w Ogólnopolskim konkursie fryzjerskim w 

Poznaniu. 

Konkurencja jest wykonywana na  główce manekina. 

Włosy: muszą być suche, rozpuszczone, zaczesane do tyłu. 

Fryzura: bez dopinek, wykonana wyłącznie przy użyciu rąk, grzebieni i szczotek. 

Kolor włosów: kolory włosów dowolne. Zabronione są kolory neonowe i kolorowe spray’e. Nie 

wolno używać brokatu i lakieru ozdobnego. 

Makijaż: stosowny do fryzury wizytowej. 

Wszystkie produkty (z zastrzeżeniem punktu 3) są dozwolone. 

Czas wykonania: 30 minut 

Zawodnik ma 2 minuty po zakończeniu konkurencji na ubranie i odpowiednie ustawienie 

modela oraz uporządkowanie i opuszczenie stanowiska pracy. 

Punktacja: max 30 punktów, noty minimalne w zależności od ilości zawodników. 

Uwaga:  Konkurencja wykonywana jest na główce manekina. 

Manekin w czasie przejścia komisji sędziowskiej ustawiony jest twarzą zwróconą do lustra. 

Za nieprzestrzeganie Regulaminu każdy członek Komisji Kontroli ma prawo przyznać maksymalnie do 

3 punktów karnych za każde uchybienie. 

Dyskwalifikacja zawodnika: zmiana numeru lustra i manekina. 


