
 

 

Zaproszenie 
 
 
Dyrekcja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 

im Ks. Stanisława Szpetnara w Krośnie 
oraz 

Cech Rzemiosł Różnych w Krośnie 
 

 
Serdecznie zapraszają do wzięcia udziału                  
w XVII Wojewódzkim Turnieju o tytuł : 

 
,,Najlepszy uczeń w zawodzie fryzjer” 

 
Honorowy Patronat nad Turniejem objął                     

Prezydent Miasta Krosna 
 
 
 

Turniej odbędzie się 17 maja 2018r. o godz. 10.00 
w ZSP Nr 2 

przy ul. Ks. St. Szpetnara 9 w Krośnie 
 

 



 

 

Regulamin XVII Wojewódzkiego Turnieju o tytuł : 
 

,,Najlepszy uczeń w zawodzie fryzjer” 
 

Organizator Turnieju: 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im Ks. Stanisława Szpetnara w Krośnie 
oraz Cech Rzemiosł Różnych w Krośnie 
 

Miejsce Turnieju:  
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im Ks. Stanisława Szpetnara,                                     
ul Ks.St. Szpetnara 9 w Krośnie 
Telefon: 134322319 
e-mail: zsp2krosno@gmail.com 
 
Temat Turnieju: 
   

,,Zalotne fale i loki z kokiem w roli głównej’’ 
 
Termin Turnieju: 
17 maja 2018 roku, godzina 10.00                                                                                                                                                      
 
Cele Turnieju:                                                                                                                            

 Rozwijanie uzdolnień oraz zainteresowań uczniów w zakresie 
fryzjerstwa; 

 Rozwijanie pomysłowości i kreatywności uczniów; 
 Prezentowanie umiejętności fryzjerskich; 
 Kształtowanie umiejętności samodzielnej pracy, planowania i właściwego 

gospodarowania czasem pracy; 
 Nawiązanie współpracy, wymiana doświadczeń zawodowych między 

uczniami, nauczycielami, szkołami; 
 Promowanie idei turnieju, jako środka umożliwiającego uzewnętrznienie 

własnego potencjału; 
 Zaszczepienie w młodzieży zasad zdrowej rywalizacji i budowania relacji 

z ludźmi. 
 
Warunki uczestnictwa: 

 W Turnieju mogą wziąć udział uczniowie klas o profilu fryzjerskim; 
 Uczestnik powinien być uczniem szkoły, która go deleguje; 
 Każda ze szkół może zgłosić maksymalnie 3 uczestników; 
 Zgłoszenie powinno mieć formę pisemną do dnia 20 kwietnia 2018 roku; 



 

 

 Koszty dojazdu ponosi uczestnik; 
 Każdy uczestnik Turnieju dokonuje wpłaty tzw. wpisowej w kwocie:      

35 zł; 
 Nr konta Rady Rodziców: 64864210832002830645800002 

 
Zasady Turnieju: 

 Jury Turnieju powoływane jest przez organizatora ( w skład wchodzą 
specjaliści    w zawodzie fryzjerstwa); 

 Ocena jury jest jawna; 
 Jury przyznaje za każde wymienione poniżej kryterium odpowiednią ilość 

punktów; 
 Ocenie podlega: 

- organizacja stanowiska pracy – 5 pkt 
- kreatywność, pomysłowość, dokładność i artyzm w tworzeniu 

fryzury –  30 pkt 
- spójność stylizacji ( fryzura, strój, makijaż, dodatki ) – 15 pkt 

 Uczestnicy w trakcie 120 minut powinni wykonać fryzurę zgodną              
z tematem Turnieju; 

 Pracę uczestnik wykonuje na modelce; 
 Strój, dodatki, makijaż uczestnicy przygotowują przed Turniejem; 
 Uczestnicy przygotowują narzędzia, przybory, preparaty fryzjerskie          

i kosmetyki niezbędne do wykonania fryzury we własnym zakresie; 
 Dozwolone jest stosowanie wypełniaczy, tresek i dopinek o powierzchni 

nie przekraczającej 30% fryzury; 
 Przygotowane do wykorzystania treski, dodatki  powinny znajdować się 

na stanowisku pracy przed przystąpieniem do wykonania fryzury; 
 Ogłoszenie wyników Turnieju oraz ceremonia wręczenia nagród odbędzie 

się po zakończeniu pracy Jury. 
 
Program Turnieju: 

Powitanie uczestników; 
Przygotowanie uczestników do pracy; 
Część praktyczna Turnieju; 
Pokaz fryzur; 
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród. 
 
 

 
 
 
                                  Lider Zespołu Fryzjerskiego: Barbara Kozdraś 

 


