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Regulamin Międzyszkolnego Konkursu  

„Kreowania Własnego Wizerunku” 

w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Gdyni 

 

I. 1. Organizatorem konkursu jest Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego                   
Nr 2 w Gdyni ul. Płk. Dąbka 207. 
Organizator konkursu zapewnia przygotowanie chętnych gimnazjalistów do konkursu. 
 
2. Miejsce konkursu: 
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Gdyni ul. Płk. Dąbka 207. 
 
3. Finał konkursu odbędzie się dnia 6 kwietnia  w CKZiU Nr 2 podczas Dnia Otwartego 
Szkoły - „Dnia Rzemieślnika”. 
 
4. Zaplanowano spotkania szkoleniowe mające na celu przygotowanie uczestników do 
konkursu. Będą odbywały się w każdy wtorek tj. 6, 13, 20, 27 marca 2018 r. o godzinie 
14.30 w CKZiU Nr 2 ul. Płk. Dąbka 207. 
 
5. Zgłoszenie uczestników prosimy kierować do Pani Moniki Pawlickiej, pedagoga 
szkolnego w CKZiU Nr 2 w Gdyni do dnia 5 marca 2018 roku. Zgłoszenia można kierować 
drogą mailową na adres  monikapawlicka1977@gmail.com lub telefonicznie do szkoły. 
 
II. Konkurencja: 
Wybór wśród gimnazjalistów modelki/modela najlepiej kreującej własny wizerunek. 
 
III. Cele konkursu: 
❖ Umożliwienie gimnazjalistom rozwoju własnego w zakresie autoprezentacji i kreowania 
własnego wizerunku, praca nad podniesieniem ich poczucia własnej wartości, 
❖ Zapoznanie gimnazjalistów z zawodami: technik usług fryzjerskich i technik przemysłu 
mody, 
❖ Promowanie idei konkursu, jako środka umożliwiającego uzewnętrznienie własnego 
potencjału, 
❖ Zaszczepienie młodzieży zasad zdrowej rywalizacji, wymiana doświadczeń, 
❖ Rozwijanie umiejętności i kreatywności młodzieży,  
 
IV. Uczestnicy konkursu: uczniowie klas gimnazjalnych.  
❖ Uczestnicy przychodzą regularnie w każdy wtorek marca do CKZiU Nr 2 na spotkania 
mające na celu przygotowanie ich do udziału w finale konkursu. 
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❖ Podczas ww. spotkań uczestnicy konkursu będą mieli możliwość skorzystania z usług                    
i porad fryzjerskich, pomocy w doborze odpowiedniego do kształtu sylwetki stroju oraz 
pomocy w doborze i wykonaniu makijażu.  
❖ Uczestniczy przygotowują się do występu w dwóch stylizacjach codziennej                                      
i wieczorowej. 
❖ Uczestnicy uczą się poruszania po scenie, właściwego dla modelek sposobu chodzenia                             
i prezentowania ubioru, uczestniczą w przygotowaniach do pokazu mody, czyli finału 
konkursu. 
❖ gimnazjaliści uczestniczący w konkursie podczas przygotowań będą mieli możliwość 
współpracy z uczniami kształcącymi się w zawodach technik usług fryzjerskich oraz 
technik przemysłu mody pod okiem nauczycieli specjalistów w dziedzinie mody, wizażu, 
stylizacji i fryzjerstwa. 
 
V. Zasady i kryteria oceniania 

W skład komisji sędziowskiej wchodzą: 
❖ Przewodniczący komisji. 
❖ Nauczyciele przedmiotów zawodowych. 
❖ Przedstawiciel zaproszonych gości. 
❖ Każdy z członków komisji może przyznać maksymalnie 10 pkt. jednemu uczestnikowi 
 
Kryteria oceniania obejmują: 
❖ Ogólną prezencję modelki na którą składa się: sylwetka modelki, sposób poruszania się 
na wybiegu, prezentacja ubioru, swoboda podczas prezentacji ubiorów, (maksymalnie 4 
punkty). 
❖ Pełny wizerunek pod względem spójności fryzury, makijażu oraz ubioru (maksymalnie 3 
punkty). 
❖  Ogólne wrażenie artystyczne (maksymalnie 3 punkty). 
 
VI. Zwycięzcy konkursu 

❖ Laureaci: trzech wytypowanych uczestników z najwyższą liczbą punktów. 
❖ Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu konkursu. 
❖ Laureaci otrzymują nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy. 
 
 
Załączniki: 
załącznik nr 1 

załącznik nr 2 

 
 
  

 

 

 


