
REGULAMIN 

 III WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU FRYZJERSKIEGO „U HIPOLITA” 

POD HASŁEM „ Nowoczesny Folklor” 

 

1. ORGANIZATOR: 

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumi,  

84-230 Rumia, ul. Grunwaldzka 57, Tel./fax. 58 671 13 36, e-mail:zsp2_hipolit@2com.pl.  

 

2. MIEJSCE KONKURSU: 

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi, 84-230 Rumia, ul. Grunwaldzka 57. 

 

3. TERMIN KONKURSU;    

Konkurs fryzjerski „U Hipolita” odbędzie się w dniu 21 marca 2019 roku o godzinie 10.00. Rejestracja 

uczestników rozpocznie się o godzinie 09.30. Przewidywane zakończenie konkursu o godzinie 13.00. 

 

4. ZGŁOSZENIE ZAWODNIKÓW; 

Zgłoszenie uczestników odbywa się drogą mailową pod adresem e-mail: zsp2_hipolit@2com.pl, Wypełnione 

karty zgłoszeniowe oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych wypełnione indywidualnie dla każdego 

uczestnika należy przesłać do 7 marca 2019 r.   

 

5. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE: 

W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych o profilu fryzjer, zgłoszeni przez 

poszczególne szkoły. Do konkursu każda ze szkół może zgłosić maksymalnie 3 zawodników. Jeżeli w szkole 

funkcjonują jednocześnie technikum i branżowa szkoła I stopnia, to każda z nich może wystawić do 3 

przedstawicieli. 

 

6. PRZEBIEG KONKURSU: 

a. Konkurs odbywa się w kategorii damskiej - czas na wykonanie 60 minut. 

b. W skład komisji konkursowej wchodzą: 

- Przedstawiciele branży fryzjerskiej 

- Przedstawiciele branży kosmetycznej 

- Przedstawiciele zawodów artystycznych 

c. Komisja konkursowa ocenia każdą wykonana czynność wg kryteriów zawartych w arkuszu obserwacji.  

- uczestnicy mogą wykonać fryzurę na własnej główce treningowej lub modelce, 
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- zawodnicy wykonują fryzurę z włosów dowolnej długości, wcześniej przygotowanych, np. farbowanych, 

nakręconych na wałki, karbowanych, 

- przed rozpoczęciem konkurencji włosy modelki/główki muszą być zaczesane do tylu głowy,  

- w momencie rozpoczęcia konkursu modelka/główka nie może posiadać jakichkolwiek elementów 

fryzury,   

- wszystkie potrzebne narzędzia i produkty do stylingu są dozwolone,  

- środki do stylizacji, narzędzia i przybory –własne, organizator zapewnia lustro z konsolą, 

- dopinki i ozdoby nie mogą przekraczać 30% fryzury, 

d. Kryteria oceny: 

 stopień trudności wykonania fryzury, 

 zgodność fryzury z obowiązującym tematem konkursu, 

 harmonia stylistyczna fryzury, 

 estetyka wykonania, 

 pomysłowość fryzury pod względem kompozycyjnym , 

 ubiór i makijaż, który powinien być wystylizowany do charakteru fryzury oraz tematu konkursu.  

7.CELE KONKURSU:  

1. Zachęcanie uczniów do doskonalenia umiejętności zawodowych. 

2. Wymiana doświadczeń i umiejętności.  

3. Tworzenie zindywidualizowanego wizerunku postaci. 

4. Zachęcenie uczniów do zdrowej rywalizacji i współzawodnictwa.  

5. Promowanie idei konkursu jako środka umożliwiającego uzewnętrznianie własnego potencjału.      

 

8.NAGRODY: 

1. Tytuł laureata konkursu wojewódzkiego 

2. Za zajęcie I, II, III miejsca przewidziane są dyplomy oraz nagrody rzeczowe 

3. Przewidziane są wyróżnienia, które zawodnik może otrzymać od sponsorów 

4. Za uczestnictwo w konkursie wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy  

 

9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH: 

 



Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia 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) 

 Administratorem danych osobowych zbieranych od nauczycieli i uczestników jest Powiatowy Zespół 

Szkół nr im. H. Roszczynialskiego z siedzibą w Rumi, przy ul. Grunwaldzkiej 57. 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 rozporządzenie o ochronie danych).  

 Administrator danych osobowych powołał Inspektora Danych Osobowych nadzorującego prawidłowość 

przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: 

m.filipowski@filcon-inf.pl.  

 Dane osobowe nauczycieli i uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia 

konkursu, w celach podatkowych (dotyczy zwycięzców) – jeżeli występują obowiązki podatkowe, a także 

w celach marketingowych. 

 Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie. 

 Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych 

oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:  

a) sprostowania danych,  

b) usunięcia danych,  

c) ograniczenia przetwarzania danych,  

d) przenoszenia danych,  

e) wniesienia sprzeciwu,  

f) cofnięcia zgody w dowolnym momencie.  

 Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane:  

a) nauczyciel szkoły kierującej uczestnika - imię i nazwisko, numer telefonu.  

b) uczestnik konkursu – imię nazwisko, imię nazwisko rodziców/opiekunów prawnych ( 

uczestnik niepełnoletni)  
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 Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

 Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia, nazwiska oraz wizerunku w celu 

informowania (także w mediach) o wynikach konkursu.  

 Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany 

i nie będą poddawane profilowaniu.  

 Dane uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przepisów 

przewidzianych przepisami prawa.  

 Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych 

celów.  

 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 ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie 

wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z 

przetwarzaniem danych wynikające z:  

o przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, 

o utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,  

o nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny 

sposób przetwarzanych. 

 

W razie pytań proszę zadzwonić pod numer telefonu:  

Tel. 58 671 13 36 – sekretariat szkoły 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


