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Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości  

                                                      w Tarnowie 

33-100 Tarnów, ul. Kochanowskiego 32 

 

https://izbarzemieslnicza.tarnow.pl/ 

rzemioslo@izbarzemieslnicza.tarnow.pl 

 

 

REGULAMIN 

 

TARNOWSKI FESTIWAL FRYZJERSKI 

KONKURS UCZNIÓW 

22 styczeń 2023r. 
 

§ 1 

 

1. Organizatorzy:   

 Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie 

 Branżowa Komisja Fryzjerska przy Izbie Rzemieślniczej w Tarnowie  

 

2. Miejsce organizacji Festiwalu:  

Sala Koncertowa Zespołu Szkół Muzycznych  

ul. Lippóczy’ego 4, 33-100 TARNÓW  

 

3. Zawodnicy: 

 Uczniowie szkół zawodowych/branżowych pierwszego i drugiego stopnia  

w zawodzie fryzjerskim oraz uczniowie szkół średnich na poziomie technikum  

o kierunku fryzjerskim.  

 Trzy kategorie konkurencji: 

a) fryzjerstwo damskie: wyciskanie fal na mokro 

b) fryzjerstwo damskie : uczesanie fryzury ślubnej z długich włosów 

c) fryzjerstwo męskie : modelowanie fryzury klasycznej.  

 Uczestnik Konkursu ma obowiązek zarejestrować się w recepcji w dniu 

22.01.2023r. (hol Sali Koncertowej) na 2 godziny przed rozpoczęciem 

Festiwalu (godzina 10:00).  
 

4. Zgłoszenie udziału w Konkursie:  

 Wypełnioną KARTĘ  ZGŁOSZENIOWĄ  ZAWODNIKA/ CZKI ORAZ  

ZGODĘ NA PRZETWARZANEI DANYCH OSOBOWYCH  ( oryginały) 

należy przesłać na adres: Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej 

https://izbarzemieslnicza.tarnow.pl/
mailto:rzemioslo@izbarzemieslnicza.tarnow.pl
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Przedsiębiorczości  w Tarnowie ul. Kochanowskiego 32, 33-100 Tarnów  

w terminie do 21.12.2022 r. z dopiskiem: Tarnowski Festiwal Fryzjerski 
lub skan dokumentów na adres e-mail: 

rzemioslo@izbarzemieslnicza.tarnow.pl ( pod warunkiem, że oryginały 

dokumentów zostaną przesłane poczta do dnia 10.01.2023r.)  

 O zakwalifikowaniu do udziału w Konkursie decyduje kolejność zgłoszeń. 

 Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zakwalifikowania danego 

Zawodnika/Zawodniczki na miejsce rezerwowe w przypadku zbyt dużej ilości 

zgłoszeń. 

 Regulamin oraz Karta Zgłoszeniowa Zawodnika/czki oraz Klauzula 

Informacyjna RODO i Zgoda na przetwarzanie danych osobowych  
dostępne są na stronie: https://izbarzemieslnicza.tarnow.pl/ 

 W dniu Festiwalu przy rejestracji Zawodnik/czka przedstawia dokument 

potwierdzający tożsamość.  

 

5. Nagrody  

 Laureaci I, II, III miejsca w 3 kategoriach otrzymują nagrody rzeczowe.  

 Laureaci I, II, III  miejsca w 3 kategoriach oraz Mistrz Szkolący otrzymują 

voucher na szkolenie w akademii Matrix z wybranej tematyki (miasto Gorlice, 

Kraków, Rzeszów – dojazd we własnym zakresie).  

 Laureat I miejsca w każdej kategorii otrzyma voucher na szkolenie w salonie 

fryzjerskim, w którym odbywają praktyki (Akademia Gabriel).  

 Mistrz Szkolący lub opiekun ucznia, który zostanie laureatem I miejsca w 

danej kategorii otrzymuje voucher na szkolenie w Akademii Gabriel w Kaliszu 

(dojazd, nocleg, wyżywienie we własnym zakresie).  

 

Podczas trwania Festiwalu zostanie przeprowadzone losowanie nagród rzeczowych  

            dla osób, które zakupiły bilet na wydarzenie.  

 

 

§ 2 

 

1. Kategorie konkursowe Tarnowskiego Festiwalu Fryzjerskiego.  

 

Zawodnicy mogą startować w wybranych przez siebie konkurencjach, w dowolnej 

liczbie konkurencji - jeden zawodnik może startować w jednej, dwu lub w trzech 

konkurencjach 

 

a) FRYZJERSTWO DAMSKIE – WYCISKANIE FAL NA MOKRO  

 

Konkurencja wykonywana jest na główce manekina. 

Włosy – przed rozpoczęciem konkurencji włosy muszą być mokre i zaczesane gładko 

do tyłu głowy.  

Produkty – wszystkie produkty są dozwolone. Zabronione są brokaty i kolorowe 

spray’e.  

Kolor włosów – wybór koloru jest dowolny. Zabronione są kolory neonowe.   

Ubiór – zgodny ze stylem fryzury.  

Czas – 30 minut  

Punktacja: max 30 punktów, noty minimalne w zależności od ilości zawodników.  

mailto:rzemioslo@izbarzemieslnicza.tarnow.pl
https://izbarzemieslnicza.tarnow.pl/
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Manekin w czasie przejścia komisji sędziowskiej musi być ustawiony twarzą 

zwróconą do lustra. 

 

 

b) FRYZJERSTWO DAMSKIE – UCZESANIE FRYZURY ŚLUBNEJ Z 

DŁUGICH WŁOSÓW  
 

Konkurencja wykonywana jest na główce manekina. 

Włosy – muszą być suche, rozpuszczone, gładko zaczesane do tyłu, przygotowane do 

upięcia przed rozpoczęciem konkurencji przy użyciu dowolnych aparatów, 

przyborów.  

Fryzura – ma charakter elegancki i klasyczny. 

Kolor włosów – wybór koloru jest dowolny. Zabronione są brokaty i kolorowe 

spray’e. 

Narzędzia – wszystkie narzędzia są dozwolone.   

Produkty – wszystkie produkty do stylizacji są dozwolone.  

Makijaż i ubiór – makijaż i ubiór muszą mieć charakter ślubny.  

Materiały do dekoracji są dozwolone, ale nie mogą przykrywać więcej niż 25% 

fryzury.  

Czas wykonania – 45 minut  

Punktacja: max 30 punktów, noty minimalne w zależności od ilości zawodników.  

Manekin w czasie przejścia komisji sędziowskiej musi być ustawiony twarzą 

zwróconą do lustra.  

 

c) FRYZJERSTWO MĘSKIE – MODELOWANIE FRYZURY KLASYCZNEJ  

 

Konkurencja wykonywana jest na główce manekina. 

Włosy - przed rozpoczęciem konkurencji włosy muszą być mokre  i zaczesane gładko 

do tyłu głowy.  

Długość włosów – w górnej części głowy min. 7 cm, okolice uszu i karku muszą być 

wycieniowane klasycznie. Strzyżenie musi być wykonane przed rozpoczęciem 

konkurencji.  Strzyżenie włosów na scenie zabronione.  

Kolor – wymagany jest  jednolity kolor, naturalny.  

Narzędzia do modelowania – grzebień, szczotka tunelowa, suszarka.  

Produkty – wszystkie produkty do stylizacji są dozwolone.  

Ubiór – zgodny z męską modą, stosowane do fryzury klasycznej.  

Czas wykonania – 30 minut  

Punktacja: max 30 punktów, noty minimalne w zależności od ilości zawodników.  

Manekin w czasie przejścia komisji sędziowskiej musi być ustawiony twarzą 

zwróconą do lustra.  

 

W trakcie trwania konkurencji konkursowych zabrania się zawodnikom korzystania 

z wszelkich urządzeń, nośników, kamer, telefonów komórkowych, zdjęć. Na 

stanowisku startowym mogą znajdować się wyłącznie produkty i narzędzia dozwolone 

do wykonania zadania konkursowego.  
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§ 3 

 

1. Do oceny zadań dotyczących konkurencji wymienionych w §3, pkt.1 powołuje się 

niezależną Komisję Sędziowską.   

 

2. Dla sprawnego i zgodnego z ustaleniami Regulaminu przebiegu konkursu 

powołuje się Komisję Kontroli   

  

 

                                                                      § 4 

 

1. Zadania konkursowe będą oceniane w skali punktów do 30. Dolna granica 

punktów ustalana jest w dniu konkursu stosownie do liczby uczestników. Każdy 

Sędzia musi przydzielić noty tj.: 30, 29, 28 punków oraz trzy najniższe noty tj.: 

w zależności od ustalonej dolnej granicy punktów. Jeżeli w ocenianej konkurencji 

startuje mniej niż 4 zawodników, sędziowie mają prawo do oceny adekwatnej do 

poziomu wykonywanych zadań. Nie są wówczas zobligowani do stosowania 

zasady przydzielania trzech najwyższych not tj.: 30, 29, 28 punktów.  

2. W przypadku nie przestrzegania zasad Regulaminu każdy członek Komisji 

Kontroli ma prawo przyznać max. 3 punkty karne za każde uchybienie.  

3. W sprawach spornych głosem decydującym jest głos Przewodniczącego/czej 

Komisji Sędziowskiej.  

 

                                                                      § 5 

 

Uczestnik/czka oświadcza, że jest autorem, właścicielem praw autorskich do 

zgłoszonych w konkursie (fryzur/ stylizacji) w rozumieniu przepisów praw autorskich.  

 

                                                                      § 6 

 

Uczestnik/czka bierze udział w Konkursie na własny koszt (materiały, główka 

manekina, dojazd itp.) 

 

                                                                      § 7 

 

Każdy Uczestnik/czka Konkursu oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem 

Konkursu, Klauzula informacyjną oraz podpisał/ła Zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych.  

 

                                                                      § 8 

 

1. Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację Regulaminu oraz wyrażenie zgody 

Uczestnika/czki (w przypadku Uczestnika/czki poniżej 18 roku życia –  rodziców 

lub opiekunów prawnych) na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika/czki 

przez Administratora danych osobowych.  

2. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach 

przewidzianych w Rozporządzeniu 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 
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rozporządzenie o ochronie danych – RODO) w celach związanych z organizacją  

i przeprowadzeniem Tarnowskiego Festiwalu Fryzjerskiego oraz promowania tego 

wydarzenia. (Załącznik numer 1 Klauzula Informacyjna).  

3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do 

udziału w konkursie. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wyrażenie Zgody 

na przetwarzanie danych osobowych w zakresie wskazanym w Załączniku nr  1 do 

niniejszego Regulaminu.  

4. Administrator danych osobowych oświadcza, iż dane uczestników Konkursu nie 

będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane 

profilowaniu.  

5. Uczestnik Konkursu zezwala na bezpłatne wykorzystanie swojego imienia  

i nazwiska w celu publikowania informacji (także w mediach) o wynikach 

konkursu.  

6. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, 

odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych  ochroną zabezpieczenia 

powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki, aby 

zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu 

wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu 

przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym 

prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia.  

7. Regulamin Konkursu, formularz zgłoszenia zawodnika, klauzula informacyjna  

w zakresie przetwarzania danych osobowych, Zgoda na przetwarzanie danych oraz 

wykorzystanie wizerunku dostępne są na stronie:  

                                                                            https://izbarzemieslnicza.tarnow.pl/                                                                        

 

 
                                                                                        Regulamin zatwierdził 

 

                                                                                              Dyrektor Izby Rzemieślniczej w Tarnowie 

                                                                                     

 

 

 
Tarnów, 7.12.2022r. 
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