
 

 

 

 
 

 
 

Zaproszenie 

 

DRODZY UCZNIOWIE, SZANOWNI NAUCZYCIELE 
SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH  

O PROFILU  FRYZJERSKIM 
 

Serdecznie zapraszamy do udziału w ósmej edycji                
KONKURSU O STATUETKĘ BYDGOSKIEJ ŁUCZNICZKI,     

pt. „W cztery strony…” – festiwal mody fryzjerskiej                                        
inspirowany kulturami świata. 

 

 

 

Komitet Organizacyjny 
Zespół Szkół Nr 1 w Bydgoszczy 

Ul. Nakielska 11  

 

 

 

 
 
 
 

Szczegółowe informacje – p. Beata Kośnik tel. kontaktowy – 604 672 271 

 

Do zaproszenia dołączono regulamin konkursu. 

 

VIII Edycja Konkursu 

o Statuetkę Bydgoskiej Łuczniczki 



 
 
 

Regulamin Konkursu 
Ósma Edycja Konkursu o Statuetkę Bydgoskiej Łuczniczki  

pt.: ,,W cztery strony…– festiwal mody fryzjerskiej inspirowany kulturami świata” 

dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych o profilu fryzjerskim 
 

Informacje podstawowe: 

Organizator: Zespół Szkół nr 1 im. Bartłomieja z Bydgoszczy w Bydgoszczy,                   

ul. Nakielska 11, tel. 523731884, fax. 523733507, www.zsnr1.bydgoszcz.ple-mail: 

bibliozsnr1@wp.pl 

Miejsce konkursu:  

Część praktyczna 

Zespół Szkół nr 1 im. Bartłomieja z Bydgoszczy w Bydgoszczy          

 ul. Nakielska 11 

85-219 Bydgoszcz 

Część artystyczna – ogłoszenie wyników 

Miejskie Centrum Kultury, ul. Marcinkowskiego 12, Bydgoszcz 

Termin konkursu:  

Konkurs odbędzie się 26 marca 2019r. 

Zgłoszenie uczestników: pisemnie pocztą, faksem lub elektronicznie e-mailem                    

 z potwierdzeniem telefonicznym do dnia  15 marca 2019r. 

Rejestracja uczestników: 

w kategorii damskiej i męskiej – od godz. 8.00 

- Oficjalne rozpoczęcie konkursu fryzjerskiego – przywitanie gości przez Pana Dyrektora                

w sali nr 10 – godz.9:30 

Rozpoczęcie konkursu w obu kategoriach: godz. 9.45, zakończenie godz. 10.45 

Cele konkursu: 

- Zachęcanie uczniów do doskonalenia umiejętności zawodowych; 

- Propagowanie wśród młodzieży zasad zdrowej rywalizacji; 

- Promowanie idei konkursu, wyłonienie utalentowanych uczniów oraz zachęcenie ich do pracy 

twórczej w zakresie sztuki fryzjerskiej.  

Uczestnicy konkursu: 

Konkurs przebiegał będzie w dwóch kategoriach:  

- Kategoria I - Uczniowie Szkół Ponadgimnazjalnych o profilu fryzjerskim (szkół dziennych) 

wyłonieni przez daną szkołę w konkursie eliminacyjnym (wewnątrzszkolnym) – wykonują 

zadanie praktyczne z działu damskiego; 

- Kategoria II - Uczniowie Szkół Ponadgimnazjalnych o profilu fryzjerskim (szkół dziennych) 

wyłonieni przez daną szkołę w konkursie eliminacyjnym (wewnątrzszkolnym) – wykonują 

http://www.zsnr1.bydgoszcz.pl/


zadanie praktyczne z działu męskiego. 

 

Jedna szkoła może zgłosić  max. 3 uczestników w każdej kategorii. 

 

Zwycięzcy konkursu: 

Laureaci:  

 - dwóch wytypowanych uczestników z najwyższą liczbą punktów – I miejsce 

Laureat otrzymuje statuetkę Bydgoskiej Łuczniczki, puchar (dla szkoły, którą reprezentuje)             

i nagrodę rzeczową. 

- Za zajęcie II i III miejsca finaliści konkursu otrzymują nagrody rzeczowe, puchary                         

i dyplomy. 

- DYPLOMY dla wyróżnionych oraz nagrody rzeczowe.  

- DYPLOMY dla wszystkich uczestników Konkursu oraz ich opiekunów. 

Istnieje także możliwość przyznawania nagród pozaregulaminowych, ufundowanych przez sponsorów. 

Decyzję o przydziale takich nagród podejmują sponsorzy. 

 

Konkurs sponsorowany jest przez wiodącą firmę branży fryzjerskiej - Fale Loki Koki 

 

Jury konkursu: 
 

W skład Jury wejdą: 

- Przedstawiciel branży fryzjerskiej i kosmetycznej (kosmetolog – wizażysta). 

Komisja konkursowa ocenia na bieżąco każdą wykonywaną czynność wg kryteriów 

zawartych w arkuszu obserwacji oraz przygotowanie modela do danej konkurencji. 

Organizator zapewnia: 

Przejazd z pracowni fryzjerskich przy ul. Nakielskiej 11 w Bydgoszczy na Galę Finałową 

(rozdanie nagród i część artystyczną) do Miejskiego Centrum Kultury przy ul. 

Marcinkowskiego 12 w Bydgoszczy. 

 

UWAGA 

Zakończenie gali finałowej ok. godz. 14:00. 

 

 

 

 

 



Zadania konkursowe 

Samodzielna zmiana przydzielonego stanowiska przez uczestnika skutkuje dyskwalifikacją z konkursu.             

Przed rozpoczęciem konkursu komisja konkursowa sprawdzi prawidłowość przygotowania modelek i główek.  
 

 

 

DZIAŁ DAMSKI DZIAŁ MĘSKI 

Zadanie:  Wykonanie fryzury damskiej 

inspirowanej kulturami świata 

 

  Startujący w konkursie prezentują własny pomysł 

na charakteryzację modelki z uwzględnieniem 

fryzury, makijażu i ubioru.  
 

  Zawodnicy wykonują zadanie na własnych 

modelkach.  
 

  Zawodnicy wykonują fryzurę z włosów uprzednio 

przygotowanych koloryzacją oraz fakturą włosów – 

potrzebną do wykonania danego uczesania 

(Koloryzacja włosów zgodnie z tematyką konkursu. 

Nie stosować kolorów neonowych.) 
 

  Do stylizacji włosów można używać wszystkich 

dostępnych środków niezbędnych do wykonania 

pracy. 
 

  Uczestnicy mogą korzystać  z dowolnych 

narzędzi, przyborów oraz aparatów fryzjerskich. 
 

  Środki do stylizacji , narzędzia, przybory 

fryzjerskie - własne, stanowisko, lustro z konsolą 

udostępniane przez organizatorów. 
 

  Uformowanie fryzury (wyczesanie) dostosowane 

do tematyki konkursu. 
 

  Ubiór i makijaż modelki powinien być 

wystylizowany do charakteru fryzury oraz tematu 

konkursu. 
 

  Ocena komisji konkursowej podlega odpowiednio 

przygotowanej stylizacji, dobór kolorystyczny 

całości utrzymanie całego wizerunku w 

odpowiednim stylu tematycznym, wszelkie 

inspiracje i stopień trudności wykonania fryzury. 

Czas wykonania – 60 minut 

 

Ocenie podlegać będą: 

estetyka wykonania, 

pomysł i kreatywność, 

czystość stanowiska pracy, 

harmonia stylistyczna fryzury, 

pomysłowość fryzury pod względem 

kompozycyjnym, 

zgodność fryzury tematem 

Zadanie:  Wykonanie fryzury męskiej 

inspirowanej kulturami świata 

 

  Startujący w konkursie prezentują własny pomysł 

na charakteryzację modelaz uwzględnieniem 

fryzury, makijażu i ubioru.  
 

  Zawodnicy wykonują konkurencje na własnych 

modelach.  
 

   Zawodnicy wykonują fryzurę z włosów uprzednio 

przygotowanych koloryzacją oraz fakturą włosów – 

potrzebną do wykonania danego uczesania 

(Koloryzacja włosów zgodnie z tematyką konkursu. 

Nie stosować kolorów neonowych.) 
 

  Do stylizacji włosów można używać wszystkich 

dostępnych środków niezbędnych do wykonania 

pracy. 
 

  Uczestnicy mogą korzystać  z dowolnych 

narzędzi, przyborów oraz aparatów fryzjerskich.  
 

  Środki do stylizacji , narzędzia, przybory 

fryzjerskie - własne, stanowisko, lustro z konsolą 

udostępniane przez organizatorów.  
 

 Uformowanie fryzury (wyczesanie) dostosowane 

do tematyki konkursu. 
 

  Ubiór i makijaż modela powinien być 

wystylizowany do charakteru fryzury oraz tematu 

konkursu. 
 

  Ocena komisji konkursowej podlega odpowiednio 

przygotowanej stylizacji, dobór kolorystyczny 

całości utrzymanie całego wizerunku w 

odpowiednim stylu tematycznym, wszelkie 

inspiracje i stopień trudności wykonania fryzury. 

Czas wykonania – 60 minut 

 

Ocenie podlegać będą: 

estetyka wykonania, 

pomysł i kreatywność, 

czystość stanowiska pracy, 

harmonia stylistyczna fryzury, 

pomysłowość fryzury pod względem 

kompozycyjnym, 

zgodność fryzury z tematem 

 



 
 

KARTA ZGŁOSZENIA 
DO 

Ósmej Edycji Konkursu o Statuetkę Bydgoskiej Łuczniczki  
pt.: ,,W cztery strony...– festiwal mody fryzjerskiej inspirowany kulturami świata” 

 

Imię i Nazwisko :......................................................................................................................... 

Adres szkoły …........................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

Rok nauki:…... ........................................................................................................................... 

Imię i nazwisko opiekuna .......................................................................................................... 

Telefon kontaktowy .................................................................................................................... 
 

 

Konkurencja w której uczestniczy uczeń * 
Fryzjerstwo damskie tak 

Kreowanie – fryzury inspirowanej 

kulturami świata 

 

Fryzjerstwo męskie tak 

Kreowanie – fryzury inspirowanej 

kulturami świata 

 

*/ właściwe zaznaczyć 

 

Numer konkursowy (po losowaniu) ................................ 

 

Wyrażam zgodę na publikację swojego wizerunku i danych osobowych 

na stronie internetowej Zespołu szkół Nr 1 w Bydgoszczy ul. Nakielska 11 
 

 

Podpis uczestnika .............................................................. 

 

Podpisy opiekunów ...........................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROGRAM KONKURSU 
26 marca 2019r.  

 

- od 08:00  – rejestracja zawodników w kategorii damskiej i męskiej 

- 09:20 – przejście wszystkich uczestników konkursu do sali nr 10 

- 09:30 – uroczyste powitanie wszystkich uczestników, opiekunów i członków jury przez 

Pana Dyrektora 

- 09:40 – przejście uczestników do pracowni i zajęcie swoich stanowisk pracy 

- 09:45 – 10:45 –  konkurs w kategorii damskiej i męskiej w Zespole Szkół Nr 1,  

ul. Nakielska 11 Bydgoszcz 

[podczas konkursu - dla opiekunów grup słodki poczęstunek w sali nr 3 – zapraszamy] 

- 10:45 – 11.00 – ocena jury 

- 10:45 – 11:20 – pamiątkowe fotografie przy logo szkoły i Fale Loki Koki 

- 11.30 – przejazd uczestników fryzjer plus model, opiekun na Galę rozdania nagród i część 

artystyczną konkursu piosenki do Miejskiego Centrum Kultury przy ul. Marcinkowskiego 12 

w Bydgoszczy 

- podczas gali prezentacja wykonanej stylizacji (wg kolejności przydzielonej przez    

organizatora) na scenie widowiskowej Miejskiego Centrum Kultury 

- ok. 13:30 – podsumowanie konkursu przez przewodniczącego jury i Dyrektora ZS nr 1 

         - wyłonienie najlepszych uczestników, 

         - przedstawienie laureatów, 

         - wręczenie nagród zwycięzcom: 

   * puchary  

   * statuetki Bydgoskiej Łuczniczki (dla I-szych miejsc) 

   * dyplomy 

   * nagrody rzeczowe 

- ok. 14:00 – zakończenie konkursu. 

 


