
 

                      

         

Wiosna już  w  głowie 

 Wiosna na głowie 

 

 

 

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Wierzbicy zaprasza do 

uczestnictwa w Konkursie Fryzjerskim na najbardziej kreatywną  

i oryginalną fryzurę wiosenną. Udział w konkursie mogą wziąć 

wychowanki klas gimnazjalnych oraz ponadgimanzjalnych.  

Ich zadaniem będzie wykonanie  jednej fryzury na swojej  głowie 

lub głowie modelki i nadesłanie  zdjęć drogą elektroniczną na adres 

podany poniżej w regulaminie.  
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Warunki uczestnictwa w konkursie: 

I. Organizatorzy konkursu: 

■ Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Wierzbicy, ul. Henryka Sienkiewicza 55, 

26-680 Wierzbica 

II. Termin konkursu:  

■ Zgłoszenia uczestników przyjmowane będą tylko za pośrednictwem poczty 

elektronicznej na adres: zsrusinowski@interia.pl do 20 marca 2018 r.  

■ Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników na stronie głównej MOW  

w Wierzbicy odbędzie się 21 marca 2018 r.   

III. Uczestnicy konkursu: 

 Uczestniczka konkursu wysyła pod wskazany powyżej adres mailowy wykonaną 

przez siebie fryzurę wiosenną z trzema zdjęciami (z przodu, tyłu, profilu). 

 Jeśli wychowanka wykonuje fryzurę na głowie modelki,  

to na wysyłanej fotografii poza fryzurą, musi być widoczna twarz autorki 

wykonanej pracy. 

 Do zdjęć  kreatywny stylista dołącza swoje imię i nazwisko, nazwę placówki  

w której się uczy oraz zgodę na publikowanie jego pracy na stronie MOW  

w Wierzbicy.  

 Adept fryzjerstwa do wykonanej fryzury może dobrać odpowiednią stylizację  

i makijaż zgodny z tematyką konkursu.  

 Wychowanka może wykorzystać materiały dekoracyjne, ozdoby (biżuterię, 

kwiaty, liście, gałązki)  jednak nie powinny one dominować i przekraczać 25% 

objętości fryzury.  

IV. Cele konkursu: 

 rozwój umiejętności i kreatywności uczniów, 

 współzawodnictwo i porównanie umiejętności zawodowych, 

 promowanie idei konkursu jako środka umożliwiającego uzewnętrznienie          

własnego potencjału. 

V. Kryteria oceniania obejmują: 

 pomysłowość i kreatywność zgodną z tematyką konkursu, 

 estetykę wykonania, 

 efekt końcowy –  pełny wizerunek pod względem spójności fryzury, koloru 

włosów, makijażu, biżuterii  oraz ubioru popiersia zgodny z tematem.  
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        VI. Zwycięzcy konkursu: 

 Laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymują  nagrody główne,  dyplomy oraz 

zaproszenie do uczestnictwa w konkursie fryzjerskim w MOW w Wierzbicy. 

  Pozostałym uczestnikom zostaną przyznane dyplomy za udział w konkursie. 

 

 

To co Ci chodzi po głowie,  wyraź to… na głowie! 

 


