
 

 

 

Wojewódzka Komisja  Branżowa Fryzjersko-Kosmetyczna 
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R E G U L A M I N 

OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU UCZNIÓW RZEMIOSŁA FRYZJERSKIEGO  

IM. STEFANA ZDROJEWSKIEGO   

 

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 odpłatny. 

5. Wpisowe w wysokości 40 zł należy wpłacić na konto Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i 

Średnich Przedsiębiorstw, nr konta 81 1600 1462 1817 4823 9000 0001 z dopiskiem „Targi 

Uroda 2022 – konkurs im. Stefana Zdrojewskiego”. 

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

7. Konkurs przeznaczony jest dla: 

• uczniów szkół branżowych I i II stopnia 

• uczniów techników 

• absolwentów szkół branżowych I i II stopnia oraz absolwentów techników w roku, w którym 

odbywa się konkurs 

8. Zawodnicy mogą zostać zgłoszeni przez: 

• Cechy Rzemiosł 

• Szkoły (szkoły branżowe I i II stopnia oraz technika) 

• Mistrzów Szkolących 
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9. Zawodnicy mogą startować w wybranych przez siebie konkurencjach z uwzględnieniem 

harmonogramu czasowego (niektóre z konkurencji odbywają się w tym samym czasie). 

Dodatkowo, start w konkurencji 10.6. musi nastąpić po uprzednim starcie w konkurencji 10.5. 

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

przedstawiciela ustawowego uczestnika konkursu. 

11. Konkurs składa się z 7 konkurencji: 

10.1. KONKURENCJA MĘSKA  - Modna fryzura męska – czas 60 minut 

Przed rozpoczęciem konkurencji, włosy modela lub główki treningowej muszą być zmoczone                  

i zaczesane gładko do tyłu. Przewodniczący Komisji Kontroli może dodatkowo zwilżyć włosy. 

Można używać wszystkich środków do utrwalania fryzur. Obowiązkowe skrócenie długości 

włosów o 2 cm po całej głowie. 

Dozwolone są wszystkie narzędzia. Zabronione są kolory neonowe. 

10.2. KONKURENCJA MĘSKA  - Wykonanie strzyżenia i uczesanie fryzury klasycznej – czas 60 minut 

Przed rozpoczęciem konkurencji, włosy modela lub główki treningowej muszą być zmoczone                           

i zaczesane gładko do tyłu. Komisja Kontroli sprawdza czy włosy zostały zmoczone, jeśli nie – 

włosy zostaną zmoczone przez Komisję. Długość włosów – obowiązkowe skrócenie minimum 2 

cm włosów po całej głowie. Strzyżenie karku i kontur musi być wycieniowany. Narzędzia 

dozwolone – nożyczki, degażówki, brzytwa i narzędzia brzytwo-podobne oraz konturówka tylko i 

wyłącznie do usunięcia nadmiernego porostu włosów. Modelowanie - dozwolone wszystkie 

narzędzia do modelowania. Kolor – czarny. Zabronione są kolory neonowe. 

Zawodnicy, którzy zajmą trzy pierwsze miejsca w tej konkurencji (10.2.) otrzymają nominację 

do MISTRZOSTW POLSKI 2023. 

10.3. KONKURENCJA DAMSKA – Modne strzyżenie damskie z uczesaniem – czas 50 minut 

Zawodnik wykonuje modne strzyżenie według swojego projektu. Zabronione jest podcięcie 

końcówek włosów. Strzyżenie min. 2 cm po całości fryzury. Zabronione są dopinki i lakiery 

kolorowe. 

Fryzurę modelujemy w dowolny sposób, podkreślający linię strzyżenia. Dozwolone są wszystkie 

narzędzia. Kolorystyka dowolna. 

Stylizacja całej postaci obowiązkowa. 

Dowolność model lub główka treningowa. 

10.4. KONKURENCJA DAMSKA  - Wyciskanie fal na mokro – czas 30 minut 

Przed rozpoczęciem konkurencji, włosy modeli lub główek treningowych muszą być zmoczone i 

zaczesane gładko do tyłu. 

Narzędzia: zawodnicy mogą używać narzędzi pomocniczych (np. grzebień). 

Produkty: dozwolone wszystkie kosmetyki. 

Można użyć klipsów do wykończenia, włosy nie mogą być spięte. Zabronione są kolory neonowe  

i kolorowe spraye, nie wolno używać brokatu. 

Zawodnicy, którzy zajmą trzy pierwsze miejsca w tej konkurencji (10.4.) otrzymają nominację 

do MISTRZOSTW POLSKI 2023. 

10.5. KONKURENCJA DAMSKA  - Czesanie fryzury konsumenckiej (dziennej) – czas 30 minut 



 

 

Przed rozpoczęciem konkurencji włosy modela lub główki treningowej muszą być zmoczone                           

i zaczesane gładko do tyłu. Komisja Kontroli sprawdza, czy włosy zostały zmoczone, jeśli nie – 

włosy zostaną zmoczone przez Komisję. Dozwolone są wszystkie narzędzia do czesania, 

dozwolone są wszystkie produkty do układania i utrwalania fryzury. Fryzura powinna być 

artystyczna. 

Kolor: wybór koloru jest dowolny, farbowanie włosów wcześniej wykonane, z użyciem 

harmonijnie cieniowanych kolorów (minimum dwóch lub więcej odcieni). 

Ocena: oceniany jest efekt, harmonia i zgodność fryzury z aktualnymi trendami mody. 

Zabronione: peruki, dopinki i przedłużone włosy, kolorowe lakiery i brokaty. 

Dowolność model lub główka treningowa. 

Osoba startująca w konkurencji 10.5. jest zobowiązana wziąć udział w konkurencji 10.6. 

(KONKURENCJA DAMSKA – uczesanie fryzury wieczorowej po konsumenckiej (dziennej). 

Zawodnicy, którzy zajmą trzy pierwsze miejsca w tej konkurencji (10.5.) otrzymają nominację 

do MISTRZOSTW POLSKI 2023. 

10.6. KONKURENCJA DAMSKA – Uczesanie fryzury wieczorowej po konsumenckiej (dziennej) – czas 

50 minut 

Zawodnicy wykonują elegancką fryzurę wieczorową. Modele wracają na scenę,                                     

z niezmienionymi fryzurami z konkurencji "fryzura konsumencka" (10.5.). Na dany sygnał, 

zawodnicy  mogą zmoczyć, modelować i rozdmuchiwać włosy. Włosy muszą być uczesane w 

sposób podkreślający modny, wieczorowy charakter fryzury, a także fryzura ma posiadać inny 

styl niż reprezentowany w konkurencji konsumenckiej. 

Zabronione jest stosowanie peruk i sztucznych kwiatów. Dopuszcza się ozdoby np. dopinki (2 

sztuki) lub ozdobne spinki, przy czym nie mogą one przekraczać 30% całej fryzury. Dozwolone są 

wszystkie produkty do utrwalania fryzury. Zabronione są lakiery neonowe i brokaty. 

Fryzura wieczorowa wzorowana na konkursie Mistrzostw Polski. 

Obowiązkowa stylizacja całej postaci. 

Dowolność model lub główka treningowa. 

Zawodnicy, którzy zajmą trzy pierwsze miejsca w tej konkurencji (10.6.) otrzymają nominację 

do MISTRZOSTW POLSKI 2023. 

10.7. KONKURENCJA DAMSKA  - Uczesanie fryzury wieczorowej z długich włosów  – czas 50 minut 

Przed rozpoczęciem konkurencji, włosy muszą być zaczesane gładko do tyłu. Zawodnicy wykonują 

elegancką fryzurę wieczorową. Rozpoczęcie konkurencji następuje po sygnale Komisji Kontroli. 

Włosy muszą być uczesane w sposób podkreślający modny, wieczorowy charakter fryzury, a 

także fryzura ma posiadać inny styl niż reprezentowany w konkurencji konsumenckiej. 

Zabronione jest stosowanie dopinek. Dozwolone są wszystkie produkty do utrwalania fryzury. 

12. Przed rozpoczęciem konkurencji, zawodnicy losują numery stanowisk, które widnieją następnie 

w kartach Komisji Sędziowskiej. 

13. W przypadku zamiany stanowiska następuje dyskwalifikacja. 

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

• Komisję Sędziowską oraz 



 

 

• Komisję Kontroli 

15. 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. 

16. 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 

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

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

18. 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. 

19. 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: 

• Zdobywcy I, II i III miejsca otrzymują nagrody, pozyskane od Sponsorów Konkursu. 

• 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. 
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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 

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 
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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  

 


