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CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH I MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
W BIELAWIE

REGULAMIN
Konkursu Fryzjerskiego
dla Juniorów

Bielawa, 4 czerwca 2017 r.

1. Organizatorem Konkursu Fryzjerskiego dla Juniorów jest Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie.
2. Udział w konkursie jest bezpłatny.

3. Konkurs ogłoszony jest dla uczniów w zawodzie fryzjer.
4. Termin i miejsce: 4 czerwca 2017 r. w Bielawie, podczas obchodów Dni Bie-

lawy (Stanowiska fryzjerskie będą się znajdować na placu „w wierzbach” na
bielawskim jeziorze – Ośrodek Wczasowo Wypoczynkowy Sudety, Bielawa
ul. Wysoka 1). Rozpoczęcie o godz. 14 00 (szykowanie stanowisk od godz.
1330). Przewidywane zakończenie o godz. 1500 – 1530 (podsumowanie konkursu
i wręczenie nagród).
5. Zgłoszenia zawodników. Pisemnego zgłoszenia zawodników dokonuje Cech,

Mistrz szkolący lub szkoła zawodowa. W zgłoszeniu należy podać:
− imię, nazwisko, pesel, adres zamieszkania zawodnika, rok nauki,
− imię i nazwisko mistrza szkolącego, adres zakładu,
− nazwę szkoły.
6. Termin zgłoszenia uczestników do Cechu w Bielawie, upływa z dniem

12 maja 2017 r. Zgłoszenia można dokonywać osobiście, telefonicznie
(74/833 43 88) lub mailowo (cechbielawa@wp.pl).
7. Informujemy, że ilość miejsc jest ograniczona. W przypadku braku miejsc, rekrutacja zostanie zakończona wcześniej.
8. Nagrody
Dla laureatów przewidziane

są nagrody rzeczowe,

dla pozostałych

uczestników drobne upominki. Dodatkowo I miejsce nagrodzone zostanie
Pucharem Burmistrza Miasta Bielawa, II miejsce Pucharem Przewodniczącego
Rady Miasta Bielawa, a III miejsce Pucharem Prezesa Izby Rzemieślniczej
w Opolu. Na wniosek Komisji konkursowej, wręczony zostanie również
Puchar Starszego Cechu w Bielawie za szczególne wyróżnienie.
9. Sędziowie
W skład komisji konkursowej wchodzą mistrzowie szkolący pracowników
młodocianych, zrzeszeni w Cechach. Komisja spośród siebie wybiera
Przewodniczącego.
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10. Ocena konkurencji. Zadania konkursowe będą oceniane przez każdego sę-

dziego w skali od 0-10 punktów. W określonej konkurencji zawodnik może
zdobyć max 30 lub 50 punktów (zależy od liczebnego składu Komisji oceniającej).
11. Każdy sędzia musi przydzielić trzy najwyższe noty, tj. 10, 9 i 8 pkt. oraz trzy
najniższe noty, tj. 1, 2 i 3 pkt.
12. O lokacie zawodnika decyduje suma punktów sędziów.
13. Konkurencja
Fryzjerstwo damskie: Fryzura fantazyjna wieczorowa
Czas wykonania ÷ max 50 min.
Warunki wykonania:
Zawodnicy wykonują elegancką fryzurę wieczorową. Jeżeli fryzura tego
wymaga – dopuszcza się wcześniejsze nakręcenie włosów na wałki
i wysuszenie. Koloryzacja dowolna, dopinki, treski dozwolone (maksymalnie
3 sztuki), ale nie udekorowane wcześniej. Materiały do dekoracji nie mogą
przekraczać 30% głowy. Długość włosów dowolna. Ubiór modelki i makijaż
muszą mieć charakter wieczorowy.

14. Zawodnicy podczas wykonywania zadania konkursowego zobowiązani są do
stroju ochronnego (służbowego), natomiast podczas prezentacji na scenie do
stroju odświętnego (galowego).
15. Konkurs odbywa się w przypadku zgłoszenia się min. 3 zawodników.
16. Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie nie odpowiada
za szkody powstałe w trakcie konkursu. Uczestnicy i ich modelki biorą udział
w Konkursie na własną odpowiedzialność. Dopuszcza się wykonywanie zadań
na główkach treningowych.

Dyrektor Biura Cechu
Katarzyna Wierzbicka

