
REGULAMIN KONKURSU 

“OTWÓRZ SIĘ NA ZAWÓD”-  TECHNIK STYLISTA  

 

I. Założenia ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest Wydział Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy, Zespół Poradni 

Psychologiczno – Pedagogicznych, Centrum Informacji Zawodowej w Częstochowie oraz            

Zespół Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im.W.S.Reymonta w Częstochowie. 

2. Konkurs odbędzie się 16 lutego 2023 r. w godz. 9.00-12.00 w Zespole Szkół Przemysłu 

Mody i Reklamy im.W.S.Reymonta, ul. Krakowska 80f w Częstochowie. 

 Koordynatorem konkursu jest p. Katarzyna Drążek-Pasternak 

3. Celem konkursu jest upowszechnie kształcenia zawodowego, zachęcenie młodych ludzi                     

do zapozania się z zawodem: TECHNIK STYLISTA.  

Udział w konkursie zachęci do świadomego planowania własnej edukacji. 

 

II. Udział w Konkursie/Uczestnicy Konkursu 

1. Uczestnikami Konkursu będą uczniowie kl.VIII ze szkół podstawowych  z terenu 

Częstochowy i powiatu. 

2. Daną placówkę reprezentować mogą  2 osoby.     

3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie wypełnionego Zgłoszenia do dnia                

13 lutego 2023r. na adres: ciz@edukacja.czestochowa.pl z dopiskiem „Otwórz się na zawód”. 

4. Zgłoszenie ucznia do Konkursu powinno być potwierdzone wyrażeniem zgody na udział przez 

Rodzica lub Opiekuna prawnego. Na zgłoszeniu Rodzic lub Opiekun prawny wyrażają zgodę                                           

w konkursie poprzez podpis na Zgłoszeniu (Załącznik nr 1). 

 

III. Zasady i przebieg Konkursu 

1. Konkurs polegać będzie na opracowaniu stylizacji w STYLU BOHO.  

2. Drużyna przygotowuje ubrania i dodatki charakteryzujące STYL BOHO oraz przynosi je ze 

sobą w dzień konkursu.  

3.  Zespół Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im.W.S.Reymonta udostępnia pracownię             

fryzjersk-kosmetyczną, w celu uzupełnienia przygotownych stylizacji. 

4.  Drużyna samodzielnie stylizuje włosy oraz robi makijaż (korzystając z zasobów pracowni). 

5. Prezentacja stylizacji w STYLU BOHO odbywać się bedzie na wybiegu przed komisją                          

i podlegać bedzie następującym kryterium oceniania: 

      - odpowiedni dobór ubrań do wykonania określonej stylizacji, 

- prawidłowy dobór dodatków przy uzupełnieniu stylizacji, 

- zaproponowanie fryzury do uzupełnienia stylizacji, 

- współpraca w zespole, 

 

IV. Wyłonienie zwycięzców 

1.      Organizator powołuje 3 osobowe Jury Konkursu.  

2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 16 lutego 2023r. 

3. W konkursie przewidziano nagrody za I, II, III miejsce.  

 

V. Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo uzasadnionych zmian w Regulaminie.  

2. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza akceptację warunków niniejszego regulaminu. 

3. Regulamin Konkursu dostępny jest do pobrania na stronie zsremont@op.pl 

VI. Kontakt Wszelkie pytania i uwagi można kierować do koordynatora po stronie szkoły 

Zespól Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im.W.S.Reymonta w Częstochowie 

Koordynator konkursu: 

Katarzyna Drążek-Pasternak tel. 661068661 

k.drazek.pasternak@reymont.czestochowa.pl 


