A Kiskunhalasi Szakképzési Centrum
Kiskunfélegyházi Kossuth Lajos Szakképző Iskolája és Kollégiuma
feleleveníti régi hagyományait és
országos fodrász tanuló versenyt hirdet.
A versenyt támogatja az Elgon professional magyarországi
képviselete.

A verseny időpontja: 2018. március 25. (vasárnap)
Verseny helyszíne: 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos utca 34.

A versenyre minden régi és új diákunkat, oktatókat és érdeklődőt
sok szeretettel várunk!

Országos fodrász tanulóversenyének számai:
Modern férfi frizura hajszárítás élő modellen vagy babfejen

Szalontechnika

Versenyidő:20perc

Versenyidő: 40 perc

Jelentkezhetnek: 9, 10, 11, 12 évfolyamok, Érettségi utáni: 13, 14 évfolyam
A versenyzőnek ebben a versenyszámban teljes fejen kell bemutatni, hogy a szakma ezen alapműveleteit
elsajátították és értik a hullámkészítés technikáit.
A babán el kell helyezni:

Jelentkezhetnek: 9, 10, 11, 12 évfolyamok, Érettségi utáni: 13, 14 évfolyam
A versenyzőknek egy mostani divatos, modern férfi hajviseletnek megfelelő frizurát kell szárítani, melyet a
fiatalabb korosztály hordana az utcán.
A modellre vonatkozó előírások:

·
·
·

3 db vízmarcell hullámot tetszőleges pozícióban
18 db dauercsavarót (használható szivacs csavaró „kukac” vagy hagyományos műanyag csavaró)
18 db gyűrűt ( elhelyezhetők fekvő ill. álló gyűrűk)

Betartandó előírások:
·
·
·
·
·
·
·
·

A versenyzők a modellt simára hátra fésült állapotban hozzák a pástra.
Hajszín: szabadon választott, kizárólag tartós hajfesték használható!
Csak víz, zselé ill. hajhab használható a munkafolyamat alatt.
Spiccpapír használata kötelező!
A fennmaradó haj formára fésült legyen.
Haj díszítése csillámporral TILOS!
A babákat öltöztetni és sminkelni szabad!
A szabályok be nem tartása esetén az elő zsűri 1-3 büntetőpontot adhat.

Értékelés: minimum: 24 pont | maximum 30 pont

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

A fejtetőn a hajhossznak min. 7cm hosszúságúnak kell lennie.
A hajban kötelező színátmenetet elhelyezni előre elkészítve, amely legalább 2 színt tartalmaz!
Az extrém színek használata Tilos! (pl. piros, királykék)
Csak pasztellszínek használata engedélyezett!!!
Minden finistermék használata megengedett kivéve a színező spray!
Minden formázó eszköz használata megengedett!
A hajvágás és forma előre hajtetoválással is kiegészíthető!
A modellek haja vizesen hátra fésültnek kell lennie, amikor a pástra bejön. Ellenkező esetben a
versenybíróság újravizezi a hajat, és büntetőpontok levonását kezdeményezi.
Öltözék: a jelenlegi divatnak megfelelő, harmonizáljon a frizurával.
Egyenruha vagy történelmi viselet TILOS!

Értékelés: minimum: 24 pont | maximum 30

Menyasszonyi konty élő modellen

Steampunk „viktoriánus tudományos fantasztikum” stílusú frizura
és öltözék élő modellen

Versenyidő: tanulóknak 45 perc, Junioroknak: 40 perc

Jelentkezhetnek: 9, 10, 11, 12 évfolyamok, Érettségi utáni: 13, 14 évfolyamai és esti
tagozatai, Junior kategória: max. 24 éves korig, a pár éve végzett ifjú fodrászoknak

Alkalmi jellegű, a mai kornak megfelelően divatos, fésülési technikával készített esküvői konty
készítése a feladat. A kreativitás és ötletgazdagság jelenjen meg a munkákban. Nem lehet extrém és
szélsőséges stílusú.

A modellre vonatkozó előírások:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Az extrém színek használata Tilos!
Csak pasztellszínek használata engedélyezett!!!
Minden finistermék használata megengedett kivéve a színező spray!
Minden formázó eszköz használata megengedett!
Előre előkészítés pl. berakás, besütés engedélyezett, de a modellt a pástra átfésült hajjal kell hoznia a
versenyzőknek! Ellenkező esetben a versenybíróság büntetőpontok levonását kezdeményezi.
A teljes haj feltűzésre kell, hogy kerüljön, amiben alkalmazható fonási és szövési technika is, de csak
a frizura maximum 1/3-ban.
A díszítő elemek maximum a frizura 1/3-át foglalhatják el.
Póthaj használható, de maximum 3db tincs, ami együtt nem lehet több 10cm szélességnél. Előre nem
előkészíthető, a munkafolyamat alatt helyezhető a hajba.
A póthajakat és díszeket előre ki kell készíteni a tükör elé és az elő zsűri ellenőrzi azokat.
Hajhossz: minimum vállig érő legyen
Kontyalátét nem használható!
A támasztó elem (csipeszek, pálcák stb.) az értékelésnél nem maradhat a hajban!
Az öltözék és a smink a menyasszonyi frizurához illő alkalmi viselet lehet.

Értékelés: minimum: 24 pont | maximum 30 pont

Versenyidő: tanulóknak 60 perc, Junioroknak: 60 perc

Jelentkezhetnek: 9, 10, 11, 12 évfolyamok, Érettségi utáni: 13, 14 évfolyamok és esti
tagozatai, Junior kategória: max. 24 éves korig, a pár éve végzett ifjú fodrászoknak
A stílus forradalmian új iránya a neoviktoriánus kor hajviseletének és ruhaviseletének. Ma igen
népszerű stílusirányzat a fiatalok körében. A stílusban megjelenik a szecesszió és romantika
stílusjegyei, ötvözve a tudományos fantasztikus punkosabb díszítő elemekkel. A stílusban szárnyalhat
a fantázia!

A modellre vonatkozó előírások:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

A stílusjegyek jelenjenek meg a frizurában, a romantika, szecesszió és a viktoriánus kor!
Fésülési technika kötelező!
Fonás, szövés alkalmazható.
Hajszín tetszőleges, a stílussal harmonizáló színvilág.
Szabadon felhasználható minden anyag és eszköz.
Előre előkészítés pl. berakás, besütés engedélyezett, de a modellt a pástra leengedett hajjal kell hoznia a
versenyzőknek! Ellenkező esetben a versenybíróság büntetőpontok levonását kezdeményezi.
Póthajak, támasztékok, építő elemek használhatóak, de előre nem lehet elkészíteni, csak a verseny ideje alatt.
A póthajakat és díszeket előre ki kell készíteni a tükör elé és az elő zsűri ellenőrzi azokat.
A hajat takaró dísz maximum a frizura 1/3-át fedheti el.
Modell hajhossza minimum vállig érő. A frizurában lehet leengedett rész, de a haj minimum 2/3-át kötelező
feltűzni.
Az öltözet és a smink a stílusnak megfelelő lehet.
Értékelésre az összhatás, kreativitás és kivitelezés kerül! A legjobban kivitelezett és stílusirányzatban eltalált
frizurát fogja díjazni a zsűri.

Értékelés: minimum: 24 pont | maximum 30 pont
A képeket inspirációnak szántuk! A linken és az interneten a témában sok helyről lehet tájékozódni.
https://hu.wikipedia.org/wiki/Steampunk
http://sztimpank.blog.hu/2013/01/20/a_steampunk_divat_hat_torvenye

Nevezési Lap
Jelentkezési határidő: 2018. március 13-ig
Versenyszámonként maximum 40 főt tudunk fogadni.
(Helyszíni nevezésre nincs lehetőség!)

a Kiskunfélegyházi Kossuth Lajos Szakképző Iskolájának és az Elgon
Hungaria közös rendezésében megszervezésre kerülő országos fodrász
tanulóversenyére
Versenyzőneve:……………………………………………………………………………….
Cím:…………………………………………………………………..……(irányítószámmal)
Tel.:……………………….……………………………………….

Nevezési díj: 1000 Ft / versenyszám
Összetett versenyszám: (szalontechnika,
menyasszonyi konty) nevezési díja: 2000Ft

e-mail……………….………………………………………….…

modern férfi frizura szárítás és a

Iskola neve: …………………………………………………………………………………
Címe:…………………………………………………………………………………………
Felkészítő tanár/ gyakorlati oktató neve, telefonszáma:

A Kiskunhalasi Szakképzési Centrum minden versenyző munkájáról fotót
készít és 1 db fotót ajándékba ad a versenyzőknek.
További képek a fotózást végző cégtől rendelhetőek!

…………………………………………..…………………………………………………….
Számlához szükséges: Pontos név, cím és adószám
………………………………………………………………………………………………..
Versenyszámok (kérjük, húzza alá miből indul!)

Elektronikai eszközeikhez a tanulóknak érintésvédelmi tanúsítvánnyal kell rendelkezniük!
Szalontechnika

A tanulók és a modellek ebédet kapnak a nevezési díj ellenében.
Modern férfi hajszárítás

A verseny ideje alatt az iskolában büfé üzemel.

Steampunk frizura
Menyasszonyi konty

Nevezési díjakat a következő bankszámlaszámra várjuk:
Kiskunhalasi Szakképzési Centrum
10025004-00335247-00000000
Közlemény rovatba tüntessék fel: fodrászverseny Kkfháza

Nevezési lapokat a következő címre juttassák el legkésőbb 2018.03.13-ig:
titkarsag.kszi@gmail.com
Iskolánk kollégiuma szállást tud biztosítani, a szállással és a versennyel kapcsolatos kérdéseiket a fenti
email címre tudják elküldeni.
A nevezéseket a beérkezés sorrendjében tudjuk figyelembe venni. A létszám betelte után nem tudunk
jelentkezéseket elfogadni!

Számlázással kapcsolatos kérdéseikkel az iskola gazdasági osztályához fordulhatnak.

NYILATKOZAT Fent nevezett engedélyezem, hogy a versenyen rólam fényképek, vagy videofelvételek készüljenek.
A készült fotókat az iskola felhasználhatja kiadványokban, publikációkban referenciaként, kreatív anyagokban,
internetes felületen külön térítés, és engedély nélkül.

Elérhetőség: Telefon: 76/ 462 – 155/ 106 mellék

A megfelelőt kérjük aláhúzni.

Kelt:

IGEN

Aláírás:

Amennyiben a nevezés ellenére még sem tud részt venni a versenyen, kérjük, jelezze!

NEM

Versenynap időbeosztása
Regisztráció, tükörszám húzás: 8.00-8.45-ig

Szalontechnika elő zsűri: 8.50-9.00-ig
Szalontechnika verseny: 9.00- 9.40-ig
Szalontechnika zsűrizése: 9.40-10.00-ig

Modern férfi hajszárítás elő zsűri: 10.05-10.15-ig
Modern férfi hajszárítás verseny: 10.15-10.35-ig
Modern férfi hajszárítás zsűrizés: 10.35-10.55-ig

Steampunk frizura elő zsűri: 11.05-11.15-ig
Steampunk frizura verseny: 11.15-12.15-ig

Kiskunhalasi Szakképzési Centrum Kiskunfélegyházi Kossuth Lajos Szakképző Iskolája és Kollégiuma

Steampunk frizura zsűrizés: 12.15-12.35-ig

6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 34, Telefon: 76/ 462 – 155, Fax: 76/ 560 - 120

Menyasszonyi konty elő zsűri: 12.45- 12.55-ig
Menyasszonyi konty verseny: 12.55- 13.40-ig, Junior: 12.55-13.35-ig
Menyasszonyi konty zsűrizés: 13.40-14.00-ig
14.00-tól műsor
15.00-tól eredményhirdetés

A versenyzők díjazása emléklap. Az első 3 helyezett kupát, oklevelet kap emlékbe és
ajándékcsomagot.
Külön díjazásra kerülnek iskolánkból azok a tanulók, akik a legjobb helyezést érik el
az versenyszámokból.
Külön díj: A nap hajszíne kategória

