Regulamin Open Hair Cup 2017
Otwartego Konkursu Międzyszkolnego
o Statuetkę Prezesa Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw
oraz
o Statuetkę Przechodnią dla Najlepszej Szkoły
1. Konkurencja rozgrywana jest na modelkach i modelach - (nie używamy główek treningowych).
2. Konkurs przeznaczony dla drużyn składających się z trzech osób – reprezentantów danej szkoły
(technikum lub szkoła zawodowa).
3. W konkursie biorą udział uczniowie danej szkoły, którzy nie skończyli 21 lat.
4. Konkurs jest tematyczny. Temat zmienia się co rok.
5. W roku 2017 tematem przewodnim jest GEJSZA .
6. Przed rozpoczęciem konkurencji zawodnicy losują numery stanowisk, pod wylosowanymi numerami
widnieją w kartach Komisji Jury.
7. Modelki lub modele wchodzą na scenę z włosami suchymi, zaczesanymi do tyłu, długość włosów
dowolna.
8. Przebieg konkursu obserwuje Komisja Kontroli, która może przyznać punkty karne za
nieprzestrzeganie Regulaminu Konkursu. Każdy członek Komisji ma prawo przyznać uczestnikowi
maksymalnie 3 punkty karne.
9. Zawodnik ma do wykonania fryzurę tematyczną, czas trwania konkurencji to 50 minut.
10. Dozwolone jest używanie surowych stelaży (wcześniej nieuczesanych, nieułożonych dopinek
i wypełniaczy) UWAGA ! 20 % włosów modelki lub modela musi być widoczna i harmonijnie
połączona z całością fryzury.
11. Wszystkie narzędzia do wykonania fryzury są dozwolone, zabronione jest strzyżenie.
12. Dozwolone są wszystkie kosmetyki do wykonania stylizacji.
13. Stylizacja modelki lub modela musi być dopasowana do tematu Konkursu. Widowiskowe stylizacje
mile widziane i lepiej oceniane przez Komisję Jury. Oceniana będzie cała wystylizowana postać.
Modele do czasu oceny przez Jury pozostają na stanowiskach startowych. Sposób ustawienia
modela lub modelki podczas prezentacji ustala zawodnik – jest to element, który może podkreślić
stylizację.
14. Termin nadsyłania zgłoszeń 18 września 2017 r.
15. Nad pracą Komisji Jury i Komisji Kontroli czuwa Sędzia Arbiter, który w trakcie konkursu może
konsultować się zarówno z członkami Komisji Jury jak i członkami Komisji Kontroli. Podczas trwania
konkursu zawodnicy mogą kontaktować się wyłącznie z Sędzią Arbitrem. W przypadku złamania
tego punktu zawodnik może zostać zdyskwalifikowany.
NAGRODY:
• Statuetka Prezesa Pomorskiej Izby Rzemieślniczej MSP - zdobywa zawodnik, który na swoim koncie
zbierze największą ilość punktów
• Statuetka Przechodnia zdobywa szkoła, której drużyna zdobędzie największą ilość punktów.
• Nagrody przyznane przez Sponsorów,
• Dyplomy dla wszystkich uczestników,

Data i Miejsce Konkursu:
8 października 2017 r. (niedziela)
AMBEREXPO, ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk vis a vis PGE Arena

