
 

 

 

Wojewódzka Komisja  Branżowa Fryzjersko-Kosmetyczna 

80-831  Gdańsk,    ul. Piwna 1/2,     tel. 58  301 84 41 w 4     tel. 726 026 072 

 a.grabowicz@pomorskaizba.com.pl, www.pomorskaizba.pl 

 

R E G U L A M I N 

Open Hair Cup Otwartego Konkursu Międzyszkolnego   

o Statuetkę Prezesa Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich 

Przedsiębiorstw  

oraz  

o Statuetkę Przechodnią dla Najlepszej Szkoły 

 

16 października 2022 r. 

 

1. Organizatorem Konkursu jest Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw                

z siedzibą w Gdańsku przy ul. Piwnej 1/2, 80 – 831 Gdańsk wpisana do rejestru stowarzyszeń, 

innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz niepublicznych zakładów opieki 

zdrowotnej prowadzonego przy Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku Wydział VII 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000045872, we współpracy                  

z Wojewódzką Komisją Branżową Fryzjersko-Kosmetyczną, zwaną dalej Organizatorem 

Konkursu. 

2. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Organizator Konkursu ma prawo wykorzystywać wizerunek uczestników konkursu oraz ich prac 

dla celów marketingowych związanych z promowaniem idei Konkursu. 

4. Udział w Konkursie jest nieodpłatny. 

5. Konkurencja rozgrywana jest na modelkach, modelach lub główkach treningowych.  

6. Konkurs przeznaczony dla drużyn składających się z trzech osób, reprezentantów danej  szkoły 

(szkoła branżowa I i II stopnia, technikum).  

7. Z jednej szkoły startuje 3 zawodników, którzy biorą udział w 2 konkurencjach: 2 zawodników w 

konkurencji damskiej i 1 zawodnik w  konkurencji męskiej. 

8. W Konkursie biorą udział zawodnicy, którzy nie ukończyli 21-ego roku życia.  

9. W przypadku osób niepełnoletnich zgłoszenie do Konkursu musi zostać podpisane przez 

przedstawiciela ustawowego uczestnika konkursu. 

10. Konkurs jest tematyczny. Temat zmienia się każdego roku. W roku 2022 tematem przewodnim 

jest EKSPLOZJA KOLORU.  
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11. Przed rozpoczęciem konkurencji, zawodnicy losują numery stanowisk, które widnieją następnie 

w kartach Komisji Sędziowskiej.   

12. Zasady obowiązujące zawodników w konkurencji damskiej: 

• modelki wychodzą na scenę z włosami suchymi, zaczesanymi do tyłu, długość włosów 

dowolna 

• zawodnicy wykonują podpięcie włosów w sposób dowolny, podkreślając minimum 3 kolory 

• dozwolone są wszystkie narzędzia, aerografy, lakiery koloryzujące, itp.  

• dopuszcza się także dopinki oraz wplatanie włosów sztucznych 

• nie dopuszcza się wykorzystywania peruk           

13. Zasady obowiązujące zawodników w konkurencji męskiej : 

• modele wychodzą na scenę z włosami zmoczonymi, zaczesanymi do tyłu 

• zawodnicy wykonują strzyżenie i stylizację fryzury 

• dobrze widziane wzorki, wycięcia, nacięcia itp.  

• dozwolone są wszystkie narzędzia 

• zgodnie z tematem minimum 3 kolory włosów 

14. Zadaniem zawodnika jest wykonanie fryzury, zgodnie z tematem konkursu (pkt. 10). 

15. Czas trwania konkurencji wynosi 50 minut. 

16. 20 % włosów modelki lub modela musi być widoczna i harmonijnie połączona z całością fryzury.   

17. Wszystkie narzędzia do wykonania fryzury są dozwolone.   

18. Dozwolone są wszystkie kosmetyki do wykonania stylizacji. 

Stylizacja modelki powinna być  dopasowana do tematu Konkursu. Mile widziane widowiskowe 

stylizacje. Ocenie podlega wystylizowana postać w całości. Modelki oraz modele do czasu oceny 

przez Komisję Sędziowską pozostają na stanowiskach startowych. Sposób ustawienia modelki 

podczas prezentacji ustala zawodnik. Sędziowie oceniają kompletną stylizację, pomysłowość, 

precyzję wykonania oraz barwność postaci. 

19. W przypadku zamiany stanowiska następuje dyskwalifikacja. 

20. Do oceny konkurencji, Organizator Konkursu powoła dwie Komisje:  

- Komisję Sędziowską oraz 

- Komisję Kontroli 

21. Do kompetencji Komisji Sędziowskiej należy ocena wykonania konkurencji, zgodnie z 

Regulaminem na indywidulanych kartach punktacji w skali od 20 do 30 punktów. Sędziowie 

zobowiązani są do dokonywania ocen, zgodnie z obowiązującymi w sztuce fryzjerskiej 

kryteriami, z zachowaniem zasad bezstronności. 

22. Do kompetencji Komisji Kontroli należy: 

- przeprowadzenie losowania stanowisk,  

- stwierdzenie prawidłowości przygotowania główki treningowej lub modelki/modela,  

- przestrzeganie, aby w czasie trwania konkurencji na scenie nie przebywały osoby postronne,  

- kontrola przewidzianego w Regulaminie czasu na wykonanie poszczególnych konkurencji,  

- kontrola prawidłowego przebiegu Konkursu 



 

 

23. Za nieprzestrzeganie zasad i ustaleń zawartych w REGULAMINIE, każdy członek Komisji Kontroli 

ma prawo przyznać zawodnikowi do 3 punktów karnych za każde uchybienie.       

24.   Nad pracą Komisji Sędziowskiej i Komisji Kontroli czuwa Sędzia Arbiter, który w trakcie konkursu 

może konsultować się zarówno z członkami Komisji Sędziowskiej jak i członkami Komisji Kontroli. 

Podczas trwania konkursu zawodnicy mogą kontaktować się wyłącznie z Sędzią Arbitrem. W 

przypadku złamania tego punktu zawodnik może zostać zdyskwalifikowany.   

25.  Wypełnioną kartę zgłoszeniową (załącznik nr 1) oraz oświadczenia (załącznik nr 2 oraz załącznik           

nr 3) należy przesłać w terminie do 30 września 2022 roku na adres: Pomorska Izba 

Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw, 80-831 Gdańsk, ul. Piwna 1/2, tel. 726 026 072, 

e-mail: a.grabowicz@pomorskaizba.com.pl. Przyjęcie zgłoszenia zostanie potwierdzone 

telefonicznie bądź drogą mailową. 

W razie dodatkowych pytań, osoby do kontaktu: 

Pani Joanna Kuzas – Jakuszewska, tel. 502 239 157 

Pan Marek Czylkowski, tel. 662 262 219 

 

NAGRODY:  

• Statuetkę Prezesa Pomorskiej Izby Rzemieślniczej MSP - zdobywa zawodnik, który na swoim 

koncie zbierze największą ilość punktów.   

• Statuetkę Przechodnią zdobywa szkoła, której drużyna zdobędzie największą ilość punktów, 

trzykrotne zwycięstwo z rzędu (rok po roku) – szkoła otrzymuje  statuetkę na własność. 

• Nagrody przyznane przez Sponsorów.  

• Dyplomy dla wszystkich uczestników. 

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:  

1. Zgodnie z Rozporządzeniem 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 rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), 

informujemy, że administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach konkursu 

jest Organizator Konkursu (dalej jako „Administrator”), tj. Pomorska Izba Rzemieślnicza 

Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Gdańsku, ul. Piwna ½, 80-831 Gdańsk. 

2. W kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowe możecie się Państwo 

skontaktować z Inspektorem ochrony Danych poprzez adres mailowy: 

iodo@pomorskaizba.com.pl 

3. Dane osobowe Uczestnika konkursu będą przetwarzane 

a)  w celu organizacji, przeprowadzenia i promocji Konkursu, publikacji informacji o 

laureatach Konkursu oraz ich prac na stronie internetowej Administratora, funpage’u 

Administratora oraz w mediach w związku z promocją Konkursu – podstawa prawna 

przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,  

b) Na podstawie art. 6 ust 1 lit. c) RODO w związku z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 

1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2018r. poz. 395) w celu wypełnienia obowiązków 
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prawnych ciążących na Administratorze polegających na prawidłowym prowadzeniu 

rozliczeń podatkowych i prawidłowym prowadzeniu ksiąg rachunkowych; 

c) Na podstawie ar. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w celach wynikających z prawnie uzasadnionych 

interesów Administratora. 

4. W przypadku wyrażanej przez Państwa zgody dane osobowe będą przetwarzane również na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 

5. Wraz ze zgłoszeniem do udziału w konkursie Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na 

publikację swoich danych osobowych (imię i nazwisko i wizerunek, miejsce w klasyfikacji 

konkursowej, praca konkursowa). 

6. Dane osobowe uczestników konkursu mogą być przekazywane fundatorom nagród w celu 

dopełnienia wymogów formalnych związanych z otrzymaniem nagród. Ponadto dane te 

mogą być przekazywane do instytucji państwowych, które mają podstawy prawne do ich 

przetwarzania.   

7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w 

rozumieniu RODO.  

8. Administrator może udostępniać dane osobowe w celu i zakresie niezbędnym do realizacji konkursu 

jak również podmiotom świadczącym na jego rzecz usługi wymagające przetwarzania danych, w tym 

usługi księgowe prawne, IT . Dane osobowe mogą być także udostępniane podmiotom powiązanym z 

Administratorem oraz podmiotom do tego upoważnionym, na podstawie przepisów prawa.  

9. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji 

celów Konkursu oraz przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń 

lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa. Natomiast 

wizerunek będzie przetwarzany przez okres oznaczony w zgodzie. 

10. Zgłoszenie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na: 

a) Przetwarzanie i publikowanie przez Administratora danych osobowych, zgodnie z 

zapisami RODO dla potrzeb związanych z przeprowadzeniem Konkursu; 

b) Wykorzystaniem danych uczestnika na potrzeby realizacji Konkursu, 

c) Wykorzystaniem wizerunku w materiałach promocyjnych, do celów promocyjnych 

Konkursu.  

11. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa: 

prawo do żądania dostępu do danych osobowych, prawo do żądania sprostowania 

(poprawienia) danych osobowych, prawo do żądania usunięcia danych osobowych, prawo do 

żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy przetwarzanie danych 

osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Panią/ Pana zgody na przetwarzanie 

danych  - prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

12. Uczestnikom konkursu w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje 

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

13. Podanie danych osobowych przez uczestników konkursu jest dobrowolne,  ale brak ich 

podania uniemożliwi realizację celów konkursu, w szczególności uniemożliwi udział w 

Konkursie. 



 

 

14. W przypadku wyrażonej wcześniej zgody, macie Państwo prawo do jej wycofania w 

dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na postawie zgody przed jej przetwarzaniem.  

15. Administrator nie będzie przetwarzał danych w oparciu o zautomatyzowane decyzje, w tym 

decyzje będące wynikiem profilowania w rozumieniu RODO. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data i Miejsce Konkursu:   

16 października 2022 r. (niedziela)    

AMBER EXPO, ul. Żaglowa 11,  80-560 Gdańsk  

 


