
    
 

 
 
 

POMORSKA IZBA RZEMIEŚLNICZA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 

Wojewódzka Komisja  Branżowa Fryzjersko-Kosmetyczna 
80-831  Gdańsk,    ul. Piwna 1/2,     tel. 58  301-84-41 w 4     tel/fax. 58 301-79-31   

j.koszalka@pomorskaizba.com.pl 
www.pomorskaizba.pl, www.dzienfryzjera.pl   

 
R E G U L A M I N 

Open Hair Cup Otwartego Konkursu Międzyszkolnego   
o Statuetkę Prezesa Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw 

oraz  

o Statuetkę Przechodnią dla Najlepszej Szkoły  
 

6 października 2019 r. 
 

1. Organizatorem Konkursu jest Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw                                    

z siedzibą w Gdańsku przy ul. Piwnej 1/2, 80 – 831 Gdańsk wpisana do rejestru stowarzyszeń, 

innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz niepublicznych zakładów opieki 

zdrowotnej prowadzonego przy Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku Wydział VII 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000045872, we współpracy                             

z Wojewódzką Komisją Branżową Fryzjersko-Kosmetyczną, zwaną dalej Organizatorem Konkursu. 

2. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Organizator Konkursu ma prawo wykorzystywać wizerunek uczestników konkursu oraz ich prac dla 

celów marketingowych związanych z promowaniem idei Konkursu. 

4. Udział w Konkursie jest nieodpłatny. 

5. Konkurencja rozgrywana jest na modelkach - (nie używamy główek treningowych).  

6. Konkurs przeznaczony dla drużyn składających się z trzech osób – reprezentantów danej  szkoły 

(technikum lub szkoła zawodowa).  

7. W Konkursie biorą udział zawodnicy, którzy nie ukończyli 21-ego roku życia. W przypadku osób 

niepełnoletnich zgłoszenie do Konkursu musi zostać podpisane przez przedstawiciela ustawowego 

uczestnika konkursu. 

8. Konkurs jest tematyczny. Temat zmienia się co rok. W roku 2019 tematem przewodnim jest 

Ekstrawaganckie elegancja luksus STYL GLAMOUR. 

9. Przed rozpoczęciem konkurencji zawodnicy losują numery stanowisk, pod wylosowanymi numerami 

widnieją w kartach Komisji Sędziowskiej.   

10. Modelki wchodzą na scenę z włosami suchymi, zaczesanymi do tyłu, długość włosów dowolna.  

11. Zawodnik ma do wykonania fryzurę tematyczną, czas trwania konkurencji to 50 minut.   
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12. 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.   

13. Wszystkie narzędzia do wykonania fryzury są dozwolone, zabronione jest strzyżenie.   

14. Dozwolone są wszystkie kosmetyki do wykonania stylizacji.   

15. Stylizacja modelki musi być dopasowana do tematu Konkursu. Widowiskowe stylizacje mile 

widziane i lepiej oceniane przez Komisję Sędziowską. Oceniana będzie cała wystylizowana postać. 

Modelki do czasu oceny przez Komisję Sędziowską pozostają na stanowiskach startowych. Sposób 

ustawienia modelki podczas prezentacji ustala zawodnik – jest to element, który może podkreślić 

stylizację.  

16. Za nieprzestrzeganie zasad i ustaleń zawartych w REGULAMINIE każdy członek Komisji Kontroli ma  

      prawo przyznać zawodnikowi do 3 punktów karnych za każde uchybienie.       

17. W przypadku zamiany stanowiska następuje dyskwalifikacja. 

18. Nad pracą Komisji Sędziowskiej i Komisji Kontroli czuwa Sędzia Arbiter, który w trakcie konkursu 

może konsultować się zarówno z członkami Komisji Sędziowskiej 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.   

19. Wypełnioną kartę zgłoszeniową oraz oświadczenia należy przesłać w terminie do 20 września 2019 

roku do Biura Organizacyjnego na adres: Pomorska Izba Rzemieślnicza MSP, 80-831 Gdańsk ulica Piwna 

1/2, tel. 513-171-161, fax 58 301-79-31, e-mail: j.koszalka@pomorskaizba.com.pl. Biuro Organizacyjne 

potwierdza przyjęcie zgłoszenia telefonicznie bądź drogą mailową. 

 

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. 

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:  

1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), informujemy, że 

administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach konkursu jest Organizator 

Konkursu (dalej jako „Administrator”). 
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2. Uczestnicy konkursu przystępując do niego wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

(imię i nazwisko, adres e-mail, wizerunek, miejsce w klasyfikacji konkursowej, praca konkursowa) 

przez Organizatora Konkursu dla potrzeb niezbędnych do realizacji oraz promocji konkursu. 

Uczestnicy konkursu przyjmują do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne i że każdemu 

uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania 

danych. Nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano wcześniej. 

3. Wraz ze zgłoszeniem do udziału w konkursie Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na publikację 

swoich danych osobowych (imię i nazwisko i wizerunek, miejsce w klasyfikacji konkursowej, praca 

konkursowa). 

4. Administrator oświadcza, że powołał administratora bezpieczeństwa informacji ochrony danych                         

o którym mowa w art. 37-39 RODO. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych                                           

u Administratora: biuro@pomorskaizba.pl. 

5. Dane osobowe osób, o których mowa w pkt. 2, będą przetwarzane przez Administratora na 

podstawie udzielonej zgody oraz art. 6 ust.1 lit. f) RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do 

wykonania zadań Administratora danych osobowych związanych z realizacją oraz promocją 

konkursu.  

6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu 

RODO. Dane osobowe mogą zostać udostępnione wszystkim podmiotom „trzecim” poza Administratorem                             

i jego pracownikami. 

7. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane przez okres 2 lat od dnia zakończenia 

konkursu, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania z uwagi na przepisy prawa 

powszechnie obowiązującego. 

8. Uczestnikom konkursu w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo do 

wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9. Podanie danych osobowych przez uczestników konkursu jest dobrowolne, wymagane dla 

prawidłowej realizacji Konkursu – brak ich udostępnienia uniemożliwia udział w Konkursie. 

10. W oparciu o dane osobowe uczestników konkursu Administrator nie będzie podejmował 

zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.  

 

 

 

 

 

Data i Miejsce Konkursu:   

6 października 2019 r. (niedziela)    

AMBEREXPO, ul. Żaglowa 11,  80-560 Gdańsk  vis a vis STADION ENERGA 
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