POMORSKA IZBA RZEMIEŚLNICZA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

Wojewódzka Komisja Branżowa Fryzjersko-Kosmetyczna
80-831 Gdańsk,

ul. Piwna 1/2, tel. 58 301-84-41 w 4 tel/fax. 58 301-79-31
j.koszalka@pomorskaizba.com.pl
www.pomorskaizba.pl, www.dzienfryzjera.pl

REGULAMIN
55 WOJEWÓDZKI KONKURS UCZNIÓW RZEMIOSŁA FRYZJERSKIEGO
Im. Stefana Zdrojewskiego
6 października 2019 r.
1. Organizatorzy:
Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw z siedzibą w Gdańsku
przy ul. Piwnej 1/2, 80 – 831 Gdańsk, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji
społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej,
prowadzonego przy Sądzie Rejonowym Gdańsk Północ w Gdańsku Wydział VII
Gospodarczy KRS pod numerem 0000045872, we współpracy z Wojewódzką Komisją
Branżową Fryzjersko-Kosmetyczną.
2. Zgłoszenie udziału w Konkursie:
a) Zawodników zgłaszają:
- Cechy Rzemiosł,
- Szkoły (Zawodowe, Technika)
- Mistrzowie Szkolący
b) Zawodnicy:
- uczniowie szkół zawodowych i techników
- absolwenci szkół zawodowych i techników w roku, w którym odbywa się konkurs
c) Zawodnicy mogą startować w wybranych przez siebie konkurencjach
z uwzględnieniem harmonogramu czasowego (część konkurencji odbywa się w tym
samym czasie)
d) Wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ oraz OŚWIADCZENIA należy przesłać
w terminie do 20 września 2019 r. do Biura Organizacyjnego na adres: Pomorska
Izba Rzemieślnicza MSP 80-831 Gdańsk, ul. Piwna 1/2, tel. 58 301-84-41 wew. 4,
fax. 58 301-79-31, e-mail: j.koszalka@pomorskaizba.com.pl. Biuro Organizacyjne
potwierdza przyjęcie zgłoszenia telefonicznie bądź drogą mailami.
3. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
4. Regulamin niniejszy jest zamieszczony na stronie internetowej www.pomorskaizba.pl,
https://www.facebook.com/pomorskaizba/,https://www.facebook.com/DzienFryzjeraGda
nsk/ oraz jest dostępny w siedzibie organizatora. Regulamin jest wiążący dla
Organizatora oraz Uczestników konkursu, reguluje zasady i warunki uczestnictwa
w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Konkursu.
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5. Konkurs składa się z 6 konkurencji:
5.1 KONKURENCJA MĘSKA - STZYŻENIE I MODELOWANIE FRYZURY POMPADOUR
– czas 60 minut
Przed rozpoczęciem konkurencji włosy modela lub główki treningowej muszą być zmoczone
i zaczesane gładko do tyłu. Przewodniczący Komisji Kontroli może dodatkowo zwilżyć włosy.
Można używać wszystkich środków do utrwalania fryzur. Obowiązkowe skrócenie długości
włosów o 2 cm po całej głowie.
Dozwolone wszystkie narzędzia. Zakaz używania kolorów neonowych.
5.2 KONKURENCJA MĘSKA - WYKONANIE STRZYŻENIA I UCZESANIE FRYZURY
KLASYCZNEJ – czas 60 minut
Przed rozpoczęciem konkurencji włosy modela lub główki treningowej muszą być zmoczone
i zaczesane gładko do tyłu. Komisja Kontroli sprawdza czy włosy zostały zmoczone, jeśli nie
– włosy zostaną zmoczone przez Komisję. Długość włosów – obowiązkowe skrócenie
minimum 2 cm włosów po całej głowie. Strzyżenie karku i kontur musi być wycieniowany.
Narzędzia dozwolone – nożyczki, degażówki, brzytwa i narzędzia brzytwo-podobne oraz
konturówka tylko i wyłącznie do usunięcia nadmiernego porostu włosów. Modelowanie dozwolone wszystkie narzędzia do modelowania. Kolor – dowolny. Zakaz używania kolorów
neonowych
5.3 KONKURENCJA DAMSKA - WYCISKANIE FAL NA MOKRO – czas 30 minut
Przed rozpoczęciem konkurencji włosy modeli lub główek treningowych muszą być
zmoczone i zaczesane gładko do tyłu. Narzędzia: zawodnicy mogą używać narzędzi
pomocniczych (np. grzebień). Produkty: dozwolone wszystkie kosmetyki. Można użyć
klipsów do wykończenia, włosy nie mogą być spięte. Zabronione są kolory neonowe
i kolorowe spraye, nie wolno używać brokatu.
5.4 KONKURENCJA DAMSKA - CZESANIE FRYZURY KONSUMENCKIEJ (DZIENNEJ)
– czas 30 minut
Przed rozpoczęciem konkurencji włosy modela lub główki treningowej muszą być zmoczone
i zaczesane gładko do tyłu. Komisja Kontroli sprawdza czy włosy zostały zmoczone, jeśli nie
– włosy zostaną zmoczone przez Komisję. Dozwolone są wszystkie narzędzia do czesania,
dozwolone są wszystkie produkty do układania i utrwalania fryzury. Fryzura powinna być
artystyczna.
Kolor: wybór koloru jest dowolny, farbowanie włosów wcześniej wykonane, z użyciem
harmonijnie cieniowanych kolorów [minimum dwóch lub więcej odcieni].
Ocena: oceniany jest efekt, harmonia i zgodność fryzury z aktualnymi trendami mody.
Zabronione: peruki, dopinki i przedłużone włosy.
5.5 KONKURENCJA DAMSKA
- UCZESANIE FRYZURY WIECZOROWEJ PO
KONSUMENCKIEJ (DZIENNEJ) – czas 50 minut
Zawodnicy wykonują elegancką fryzurę wieczorową. Modele wracają na scenę,
z niezmienionymi fryzurami z konkurencji "fryzura konsumencka". Na dany sygnał
zawodnicy mogą zmoczyć, modelować i rozdmuchiwać włosy. Włosy muszą być uczesane
w sposób podkreślający modny, wieczorowy charakter fryzury, a także fryzura ma posiadać
inny styl niż reprezentowany w konkurencji konsumenckiej. Zabronione jest stosowanie
peruk i sztucznych kwiatów. Dopuszcza się ozdoby np. dopinki [2 sztuki] lub ozdobne
spinki, przy czym nie mogą one przekraczać 20% całej fryzury. Dozwolone są wszystkie
produkty do utrwalania fryzury. Zabronione: lakiery neonowe.

.
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5.6 KONKURENCJA DAMSKA - UCZESANIE FRYZURY WIECZOROWEJ Z DŁUGICH
WŁOSÓW – czas 50 minut
Przed rozpoczęciem konkurencji włosy muszą być zaczesane gładko do tyłu. Zawodnicy
wykonują elegancką fryzurę wieczorową. Rozpoczęcie konkurencji następuje po sygnale
Komisji Kontroli. Włosy muszą być uczesane w sposób podkreślający modny, wieczorowy
charakter fryzury, a także fryzura ma posiadać inny styl niż reprezentowany w konkurencji
konsumenckiej.
Zabronione jest stosowanie dopinek. Dozwolone są wszystkie produkty do utrwalania
fryzury.
6. Konkurencje zawodnik wykonuje na główce treningowej bądź na modelu.
3. Za nieprzestrzeganie zasad i ustaleń zawartych w REGULAMINIE każdy członek Komisji
Kontroli ma prawo przyznać zawodnikowi do 3 punktów karnych za każde uchybienie.
4. W przypadku zamiany stanowiska następuje dyskwalifikacja zawodnika.
5. Do oceny zadań wymienionych w Regulaminie Wojewódzka Komisja FryzjerskoKosmetyczna Pomorskiej Izby Rzemieślniczej MSP powołuje dwie Komisje:
9.1 Komisja Sędziowska - jej zadaniem jest ocena wykonania konkurencji zgodnie
z regulaminem na indywidualnych kartach punktacji w skali od 20 do 30 punktów. Sędziowie
zobowiązani są do dokonywania ocen zgodnie z obowiązującymi w sztuce – fryzjerskiej
kryteriami, z zachowaniem zasad bezstronności.
9.2 Komisja Kontroli – jej zadaniem jest: przeprowadzenie losowania stanowisk,
stwierdzenie prawidłowości przygotowania główki treningowej lub modela, przestrzeganie,
aby w czasie trwania konkurencji na scenie nie przebywały osoby postronne, kontrolowanie
przewidzianego w Regulaminie czasu na wykonanie poszczególnych konkurencji,
kontrolowanie prawidłowego przebiegu Konkursu. Za stwierdzenie uchybienia zasadom
określonym w Regulaminie 3 członków Komisji Kontroli ma prawo przyznać zawodnikowi do
3 punktów karnych, odejmowanych od łącznej sumy punktów w danej konkurencji. Pisemna
decyzja Komisji Kontroli o przyznaniu punktów karnych, zawierająca uzasadnienie
przekazywana jest do Przewodniczącego Komisji Jury
a następnie do Biura
Organizacyjnego. Decyzja o przyznaniu punktów karnych jest jawna.
6. Zdobywcy I,II,III miejsca otrzymują nagrody. Wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy.
7. Wyniki konkursu są ostateczne.
8. Wymagane załączniki:
a) Karta zgłoszeniowa,
b) Oświadczenie modela/modelki uczestnika, pełnoletniego.
c) Oświadczenie modela/modelki uczestnika, niepełnoletniego.
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:
1. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tekst jedn. Dz. U. 2016, poz. 922. z późn. zm.) (do dnia 24 maja 2018 r.)
oraz zgodnie z Rozporządzeniem 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
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danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88) (od dnia 25 maja 2018 r.)
informujemy, że administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach
konkursu jest Organizator Konkursu (dalej jako „Administrator”).
2. Uczestnicy konkursu przystępując do niego wyrażają zgodę na przetwarzanie danych
osobowych (imię i nazwisko, adres e-mail,) przez Organizatorów Konkursu wyłącznie
dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu. Uczestnicy konkursu przyjmują do
wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne i że każdemu uczestnikowi
przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
3. Wraz ze zgłoszeniem do udziału w konkursie Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę
na publikację swoich danych osobowych (imię i nazwisko i wizerunek).
4. Administrator oświadcza, że powołał administratora bezpieczeństwa informacji
ochrony danych o którym mowa w art. 37-39 RODO. Dane kontaktowe inspektora
ochrony danych u Administratora: biuro@pomorskaizba.pl.

Data i Miejsce Konkursu:
6 października 2019 r. (niedziela)
AMBEREXPO, ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk vis a vis Stadion ENERGA
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