
 

Załącznik 3. 

KREATOR 
 Konkurs Sztuki Fryzjerskiej 
 

 

KONKURENCJA: KIDS CRAZY HAIR 
 
 
Temat : LOKI i LOCZKI 

 

 Chcemy zobaczyć pełne fantazji prace na młodych modelach 

 

1.  Uczestnik może pracować na małej modelce lub modelu, których wiek mieści się między 6 a 12 

rokiem życia. 

 

2. Mała  modelka lub model może mieć wykonaną na włosach koloryzację lub jej nie posiadać. Zawodnicy 

przygotowują  koloryzację we własnym zakresie przed konkursem. Ilość kolorów oraz marka użytych farb 

jest dowolna. Istnieje możliwość doczepienia włosów sztucznych w ilości do 60 % lub użycie lakierów 

kolorowych. Nie można używać peruk gotowych.  

 

3. Mała modelka lub model jest odpowiednio przygotowany przed rozpoczęciem konkursu czyli np. ma 

odpowiednio dobrany strój. Ocenie podlega dobór kolorystyczny całości, utrzymanie stylu. 

 

4. Mała modelka lub model każdego z uczestników przed rozpoczęciem konkursu powinien mieć zaczesane  

do tyłu włosy.  Modelka lub model może mieć włosy z naturalnym skrętem lub wcześnie przygotowane 

włosy. 

 

5. Przed rozpoczęciem konkursu zawodnicy losują numery stanowisk. Pod wylosowanymi numerami 

funkcjonują w tabelach ocen sędziów. 

 

6. Modelka lub model do momentu oceny pozostaje przy miejscu startowym zawodnika. Po zakończeniu 

konkurencji uczestnicy mają 5 minut na złożenie sprzętu i zejście z tafli konkursowej. Sposób siedzenia lub 

stania modelki lub modela podczas prezentacji pozostawiamy do ustalenia uczestnikowi jako element, który 

pomoże podkreślić całą stylizację. 

 

7. Czas trwania konkursu: 30 minut. Zawodnik w tym czasie musi wykonać strzyżenie oraz modelowanie 

fryzury. 

 

8. Sędziowie mają do dyspozycji skalę ocen od 22 do 30 punktów. W tej skali tylko raz w ramach jednej 

konkurencji i jednego poziomu (o ile przewidziany) mogą użyć najwyższych trzech not czyli 30, 29, 28.  

 

9. Wszelkie koszty związane z udziałem w konkursie ponosi uczestnik. 

 

10. Uczestnik otrzyma od organizatorów trzy karty wstępu na  teren targów LOOK w Poznaniu 

upoważniające uczestnika oraz modelkę/modela i jego opiekuna do wstępu na teren targów w dniu 15 

kwietnia 2023r. 


