REGULAMIN XI EDYCJI
OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU
O STATUETKĘ
BYDGOSKIEJ ŁUCZNICZKI
Muzy z obrazów - Festiwalu Mody Fryzjerskiej
inspirowanego malarstwem
I. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół nr 1 w Bydgoszczy (Technikum Fryzjersko – Kosmetyczne nr 1 oraz
Szkoła Branżowa I Stopnia nr 1 Fryzjersko – Kosmetyczna)
II. Organizacja konkursu:
Tegoroczna edycja składa się z jednej konkurencji - damskiej, która obejmuje wykonanie fryzury inspirowanej dziełem
malarskim. Fryzura powinna być wykonana na modelce ze względu na specyfikę tematyki – ważna całościowa
charakteryzacja.
Dozwolone jest używanie różnych środków upiększających fryzurę np. ozdoby, biżuteria, kolorowe lakiery oraz dopinki nie
przekraczające 30% fryzury. Włosy wcześniej mogą być przygotowane poprzez karbowanie, prostowanie lub lokowanie.

III. Konkurs przebiega w dwóch etapach:
I etap – ogólnopolski – termin nadsyłania prac: 20 kwiecień 2022 rok do godz. 15.00
Uczestnicy przesyłają 4 zdjęcia wykonanej fryzury (przód, tył, lewa i prawa strona) zrobione na jasnym, jednolitym tle oraz
3-minutową sekwencję filmową ukazującą wykonanie pracy konkursowej (można odpowiedzieć na załączone pytania –
załącznik nr 4).
Jury konkursu (w składzie trzyosobowym) będzie oceniać wykonanie zadania wg kryteriów: - precyzyjność, czystość i efekt
wykonanej fryzury (4 pkt.), dobór fryzury do tematu, inspiracji (5 pkt.), efekt końcowy, stylizacja (6 pkt.)
Maksymalnie w I etapie można uzyskać 15 punktów od jednego jurora.
II etap – ogólnopolski – finał konkursu – 22 kwiecień 2021 rok o godz.: 10.00

W drugim etapie będziemy mogli zobaczyć przesłane filmiki 12 finalistów (wyłonionych w I etapie przez jury konkursu). Po
prezentacji nauczyciel – reprezentant danej szkoły, (która zgłosiła uczestników do konkursu) będzie mógł przyznać trzem
wybranym uczestnikom (z wyłączeniem swoich uczniów) po 1 punkcie (formularz dostępny będzie online), dodatkowo
również jury konkursu przyzna swój limit punktowy. W ten sposób wyłonimy zwycięzców: 3 nagrody główne i 5 wyróżnień.
IV. Warunki uczestnictwa:
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie kształcący się w szkole o profilu fryzjerskim. Każda szkoła w tegorocznej edycji
może zgłosić maksymalnie 4 uczestników.
Zgłoszenie musi zawierać załączniki:
- 4 zdjęcia fryzury (po 1 z każdej strony),

- 3-minutową sekwencję filmową ukazującą wykonanie pracy konkursowej (można odpowiedzieć na załączone pytania –
załącznik nr 3),
- kartę zgłoszenia (załącznik 1) podpisaną przez uczestnika pełnoletniego lub przez rodzica/ opiekuna,
- zgodę na wykorzystanie wizerunku i przetwarzanie danych osobowych (załącznik 2),
V. Czas i miejsce konkursu:
Termin nadsyłania prac konkursowych na adres e-mail: bibliozsnr1@wp.pl do 20 kwietnia 2022r.
Finał konkursu i ogłoszenie wyników odbędzie się w formie zdalnej w dniu 22 kwietnia 2022 roku. Link do spotkania on-line
zostanie przesłany najpóźniej do 21 kwietnia br.
VI. Nagrody: Finaliści otrzymują nagrody rzeczowe oraz dyplomy drogą pocztową.
VII. Ustalenia końcowe: Decyzje Komisji Konkursowej (członkowie jury plus reprezentanci szkół) są ostateczne
i nieodwracalne. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć fryzur konkursowych.
Serdecznie zapraszamy!

