A Szerencsi Szakképzési Centrum idén 2018. április 27-én első alkalommal hagyományteremtő céllal rendezi
meg a megyei szintű női szabó – fodrász – szociális gondozó és ápoló (elsősegélynyújtó) versenyét, melyen az
adott szakmát tanuló középiskolás fiatalok mérhetik össze tudásukat és kreativitásukat. A megmérettetés végén
nemcsak az első három-három legjobb helyezett részesül elismerésben, hanem különdíjakat is kiosztunk.
A nevezési díj ellenében a tanulók és modellek ebédet kapnak.
A verseny ideje alatt szakmai bemutatók tekinthetők meg.
Jelentkezési határidő: 2018. április 17. Helyszíni nevezésre nincs lehetőség.
Nevezési díj: 1000 Ft/fő
Összetett versenyszám esetén: 1500 Ft/fő
Elsősegélynyújtó verseny esetében: 2500 Ft / CSAPAT (3 fős)
A jelentkezési lap kitöltése és a nevezési díj befizetése esetén érvényes a jelentkezés.
A nevezési díjat az alábbi számlaszámra kérjük utalni:
10027006-00335436-00000000
A közleményben tűntesse fel a következőt: HETU (jelentkező teljes neve)
minta: HETU Kiss Aladár
Csapat esetében a csapat nevét.
A jelentkezési lapot kitöltve kérjük az alábbi e-mail címre küldjék el:
hegyaljatusa@szerencsiszc.hu
A versennyel kapcsolatban a Szerencsi Szakképzési Centrumnál lehet érdeklődni a 06 21 345 7050-es
telefonszámon, valamint az alábbi e-mail címen: hegyaljatusa@szerencsiszc.hu

MARCELL VÍZHULLÁM készítése
babafejen vagy modellen
Vízhullám fésülése (választékkal vagy választék nélkül) a fej min. 80%-án úgy, hogy a díszítéssel (max. 20%), sminkkel
és az öltözettel összhangban hangsúlyozza a „Tavasz” valamely jellegzetességét. A hullám készítésekor kevés, (a kész
frizurában nem látszó) fixáló anyag használata megengedett. A zsűri a verseny megkezdése előtt ellenőrzi a levizezett,
hátrafésült hajakat.
Elkészítési idő: 35 perc

FONÁSSAL / SZÖVÉSSEL készített FRIZURA
modellen vagy babafejen
Valamely fonási, illetve szövési technikával elkészített frizura „Tavasz” hangulatában, ahol a frizura min. 80%-a
feltűzött, vagy a fejrészen található. Megengedett póttincs és kontybetét használata. Fontos, hogy az elkészült forma,
egységet alkosson a ruhával és a sminkkel! Formázó eszköz használata nem engedélyezett, a berakást, hajvasalást,
göndörítést vagy hullámosítást előre el kell készíteni (az előre leválasztás tilos), amit a zsűri a verseny megkezdése előtt
ellenőrizni fog. Díszek 20%-arányban elhelyezhetőek a frizurában.
Elkészítési idő: 60 perc

EXTRÉM KONTY készítése
modellen vagy babafejen
Látványos, meghökkentő, különleges, egyedi konty fésülése a teljes hajból, ami mind színeiben, mind formájában, a
ruhával és sminkkel kiemelve a „Tavasz” hangulatvilágát hozza el. Mindenféle eszköz használata lehetséges; tűzhetőcsatolható póthajak, kontybetétek, tartószerkezetek, előre elkészített kiegészítők, díszek, spray-k, stb. A verseny során a
göndörítő vas és hajvasaló is használható, de a frizura 100%-át be kell dolgozni a teljes formába. A készítés alatt a
kontyfésülés technikáit alkalmazni kell (pl. tupírozás, tisztázás, fésülés stb.)
Elkészítési idő: 60 perc

MODERN – KLASSZIKUS - DIVAT FRIZURA, HAJVÁGÁS, SZÁRÍTÁS
modellen
A hajhossz a fejtetőn min. 7 cm hosszú, tarkóban, fül körül és a nyakban 1 cm- es lenövés a minimum. A tarkó és a fül
körüli résznél a nullpont kialakítása kötelező, melyből fokozatos átmenetet kell készíteni. A precíziós hajvágás során
nullpont kialakítása kötelező. Választékkal vagy választék nélkül is el lehet készíteni a frizurát. Minden hajvágó eszköz
alkalmazható a frizura kialakítása közben, hajvágógép használata kötelező! Az elkészült hajvágás után egy, a mai
kornak megfelelő divatfrizurát alakítson ki a hajszárítással, fésüléssel. A hajvágás és a hajszárítás egyben értékelendő.
Bármilyen finish termék használata megengedett a frizura kialakításánál.
Elkészítési idő: 60 perc

Kategória:
Kategória:

I.
II.

I.

9. évfolyam részére – Lakástextília készítés gyakorlat
10. évfolyam részére – Női ruhakészítés gyakorlat

Kategória: Díszpárna készítése a mellékelt gyártmányrajz (1. sz. melléklet) alapján szabott
alkatrészekből. Díszítés a TAVASZ témakörben tetszőleges varrási technológiával (pachwork,
applikáció, hímzés, gyöngyözés, zsinórozás, szalagdíszítés, paszpólozás stb.) a rendelkezésre álló
kellékek felhasználásával.
Időkeret: 2,5 óra
A zsűrizés szempontjai:





II.

Helyes technológia megválasztása
Tetszetős kivitelezés
Kreativitás
Időbeosztás

10%
40%
30%
20%

Kategória: Női ruha készítése és díszítése a TAVASZ témakörben előre kiszabott alkatrészekből
gyártmányrajz alapján (2. sz. melléklet) tetszőleges technológiával. A ruha fő alkatrészeit kiszabva
kapják meg a tanulók. Egyéni ötleteik szerint a ruha hosszát rövidíthetik, vagy a rendelkezésre álló
anyagok és szabásminta alapján meghosszabbíthatják, tetszőleges ujját készíthetnek. Díszítésre a
rendező által biztosított kellékeket használhatják fel (szalagok, tüll, zsinórok, csipkék, gyöngyök
stb.).
Időkeret: 6 óra + 20’ szünet
A zsűrizés szempontjai:





Helyes technológia megválasztása és kivitelezése
Pontos szabás és modellezés
Kreativitás
Időbeosztás

35%
25%
20%
20%

1. sz. melléklet

Díszpárna

Alapanyag: pamutvászon
Készméret: 350mm x 350mm

2. sz. melléklet

Női ruha

Alapanyag: viszkóz/elasztán

3 fős csapatok jelentkezését várjuk, melynek nevezési díja 2500 Ft / csapat.
A versenyre minden csapat hozzon magával elsősegély ládát.
A különböző kárhelyek a kilencedikes szociális gondozó és ápoló tananyagára épül.

JELENTKEZÉSI LAP
Kategória
(Kérjük húzza alá)

Fodrász

Női szabó

Elsősegélynyújtó

Marcell vízhullám
9. évfolyam
Lakástextília készítése

Fonással/Szövéssel
készített frizura
Versenyszámok megnevezése
(kérjük, húzza alá, miből indul)

Extrém konty
Modern-KlasszikusDivat frizura, hajvágás,
szárítás

10. évfolyam
Női ruha készítése

Fodrász versenyszám esetén
kitöltendő!
Babafej

Modell

Babafej vagy modell
Modellek száma:

(modell esetében kérjük adja meg,
hány modellel érkezik)

Iskola neve
Felkészítőtanár neve és
telefonszáma
Versenyző neve /
Csapat esetén a csapat neve

Csapat esetén a versenyzők neve

Jelentkezési lapokat a következő címre juttassák el legkésőbb 2018.04.17-ig:
hegyaljatusa@szerencsiszc.hu
NYILATKOZAT Fent nevezett engedélyezem, hogy a versenyen rólam fényképek, vagy videofelvételek
készüljenek. A készült fotókat a Szerencsi Szakképzési Centrum felhasználhatja kiadványokban,
publikációkban referenciaként, kreatív anyagokban, internetes felületen külön térítés és engedély nélkül.
A megfelelőt kérjük aláhúzni.
Kelt:

IGEN

NEM
Aláírás:

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

