
REGULAMIN KONKURSU 

PLASTYCZNEGO 

„FRYZURA MOICH MARZEŃ” 

I. Organizator: 

Zespół Szkół Nr 1 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Myszkowie. 

II. Cele konkursu: 

 - Kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez prace plastyczne, 

 - Kreowanie własnej wizji mody fryzjerskiej, 

 - Dzielenie się pomysłami na stylizację wizerunku, 

III. Warunki uczestnictwa: 

 Konkurs jest skierowany dla uczniów szkół gimnazjalnych. 

 Tematyka prac plastycznych dotyczy stylizacji własnego wizerunku poprzez 

fryzurę. Motywem przewodnim konkursu jest „ Fryzura moich marzeń”. 

 Pomoce do wykonania prac ( szkice głowy fryzjerskiej; damskiej i męskiej są 

dołączone do regulaminu ). Szkice te nie są obowiązkowe – można wykonać prace na 

własnych szkicach głów. 

 Technika prac: rysunek kredką, tuszem, pastelami, farbami, węglem malarstwo 

na papierze, collage (kolaż), witraż, wydzieranka - do wyboru 

przez uczestnika konkursu. 

 Format prac plastycznych nie mniejszy niż A4 i nie większy niż A3. 

 Nie przyjmujemy prac zbiorowych. 

 Prace zostaną zaprezentowane podczas Dnia Otwartego Szkoły ( wystawa – 

korytarz pierwsze piętro) oraz na stronie internetowej Zespołu Szkół Nr 1                          

im. E. Kwiatkowskiego w Myszkowie 

 Każda praca powinna zawierać następujące informacje: 

- imię i nazwisko autora, wiek, klasa; 

- placówka, adres, telefon (wraz z numerem kierunkowym); 

- imię i nazwisko nauczyciela/i lub opiekuna, pod kierunkiem którego uczeń 

przygotował pracę. 



IV. Termin i miejsce nadesłania prac: do 20 kwietnia 2014 roku, na adres: 

Zespół Szkół Nr 1 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Myszkowie, 

ul. Kwiatkowskiego 18, 42 – 300 Myszków 

z dopiskiem „KONKURS PLASTYCZNY – FRYZURA MOICH MARZEŃ” . 

V. W skład jury wchodzi: uczniowie klas o profilu fryzjerskim i nauczyciele 

Zespołu Szkół Nr 1 

VI. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród nastąpi dnia 29 kwietnia 

2014r. podczas Dni Otwartych Zespołu Szkół Nr 1 w Myszkowie ( godzina 

ogłoszenia wyników i rozdania nagród zostanie podana w harmonogramie Dni 

Otwartych Zespołu Szkół Nr 1 w Myszkowie, który w najbliższych dniach 

dostarczony zostanie do Państwa Szkoły) 

VII. Przewidziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe, które zostaną ufundowane przez 

grupę POLLWEL „ FALE, LOKI ,KOKI” - głównego sponsora programu 

telewizyjnego „ Ostre cięcie” oraz dyplomy dla każdego uczestnika konkursu. 

 
 
 
 


