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I. Postanowienia Ogólne 
 
1. Przepisy niniejszego Regulaminu (zwanego dalej Regulaminem) obowiązują 
Uczestników I Mistrzostw Dolnego Śląska w Barberingu MASTERS OF BARBER 
(zwanych dalej Mistrzostwami), organizowanego przez Kuźnię Barberossa, Cech 
Rzemiosł Różnych we Wrocławiu oraz Agencję Wigor (zwanych dalej Organizatorami). 
 
Integralną częścią Regulaminu jest: 
 
a. zgłoszenie uczestnictwa w Mistrzostwach (wypełnienie formularza zgłoszeniowego) 
 
2. Oficjalnymi Partnerami Mistrzostw są firmy: Und-Hair Distribution, PolishBeard, 
BarberSupply, PANDA, Uppercut Deluxe, Barberto, Setka, Wall Street Club, Silco, 
BarberSpot, tołpa., TheBushyBeard, Body Extreme Tattoo & Piercing, Alternatywa, One 
Taxi, Fun2Art, Buzzit.  
 
3. Mistrzostwa odbędą się w Hali Stulecia we Wrocławiu w dniu 24.04.2016. 
 
4. Przedmiotem oceny prac będą m.in. nowatorstwo, kreatywność, czystość wykonania 
pracy, jak również całościowy wizerunek/stylizacja modela. 
 
II. Warunki Uczestnictwa 
 
1. Mistrzostwa są otwarte, bez kategorii wiekowej. Jedynym wymogiem jest posiadanie 
dyplomu czeladniczego, bądź dokumentu/certyfikatu potwierdzającego ukończenie 
odpowiednich kursów lub szkoleń, uprawniających do wykonywania zawodu. Przy 
rejestracji Uczestnik przedstawia dokument tożsamości i wymagane kwalifikacje. 
 
2. Udział w Mistrzostwach jest bezpłatny. 
 
3. O udziale w Mistrzostwach decyduje kolejność zgłoszeń (ilość miejsc ograniczona – 
przewidziana liczba uczestników to 20 osób). 



4.Uczestnik bierze udział w Mistrzostwach na koszt i ryzyko własne (materiały, model, 
dojazd, zakwaterowanie, inne). 
 
5. Uczestnik udziela prawa Organizatorom do wykorzystania wykonanej pracy w celach 
promocyjnych, dokumentacyjnych i marketingowych. 
 
6. Uczestnik i model udziela Organizatorom prawa do wykorzystania wizerunku w 
celach promocyjnych, dokumentacyjnych oraz marketingowych. 
 
7. Uczestnik oświadcza, że jest autorem, właścicielem praw autorskich do zgłoszonych w 
Mistrzostwach prac (fryzur/stylizacji) w rozumieniu przepisów prawa autorskiego. 
 
8. Oryginał Zgłoszenia należy przesłać do dnia 31.03.2016, do siedziby Cechu Rzemiosł 
Różnych we Wrocławiu, na adres : ul. Kazimierza Wielkiego 9, 50-077 Wrocław lub na 
adres mailowy: mistrzostwa.barber@gmail.com w tytule wpisując: Zgłoszenie Masters of 
Barber 2016 – Imię i Nazwisko. 
 
III. Zasady Mistrzostw  
 
1. Komisje Mistrzostw powoływane są przez Organizatorów. W skład Komisji wchodzą: 
styliści, fryzjerzy, barberzy, laureaci krajowych i międzynarodowych konkursów 
fryzjerskich, doświadczeni szkoleniowcy.  
 
2. Komisje Mistrzostw oceniają, przyznają nagrody i wyróżnienia, a także interpretują 
Regulamin.  
 
3. Ocena i interpretacja Komisji jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. Żadne 
odwołania od decyzji Sędziów nie będą uwzględniane.  
 
4. Swoją pracę Uczestnik wykonuje na modelu. 
 
5. Włosy: przed rozpoczęciem pracy włosy modela muszą być zmoczone i zaczesane 
gładko do tyłu. Jury zobowiązuje się osobiście dopilnować, aby tak było. 
 
6. Strzyżenie: Uczestnik musi skrócić modelowi włosy przynajmniej o 3 cm.  
 
7. Kolor: Uczestnicy przygotowują koloryzację we własnym zakresie przed 
Mistrzostwami. Ilość kolorów jest dowolna (zabronione są jedynie kolorowe spray’e).  
 
8. Broda: broda modela powinna być naturalna, o minimalnej długości wynoszącej 2 cm.  
 
9. Dozwolone są wszystkie narzędzia do strzyżenia i modelowania (szczotki, 
grzebienie, żelazka elektryczne itp.). 
 
10. Ocena: Oceniana będzie inspiracja, pomysł i całościowy wizerunek modela (również 
strój) 
 



Uwaga! Należy pamiętać, że niniejsze Mistrzostwa dotyczą barberingu, czyli należy 
utrzymać klasyczny, męski wizerunek lub stworzyć pracę inspirowaną ponadczasową, 
męską elegancją. 
 
Do oceny zadań powołuje się Komisję Sędziowską w składzie do 5 osób. 
 
Dla sprawnego i zgodnego z ustaleniami Regulaminu przebiegu Mistrzostw powołuje się 
Komisję Kontroli w składzie do 3 osób.  
 
Obie komisję pracują na podstawie regulaminów.  
 
11. Przed rozpoczęciem Mistrzostw Uczestnicy losują numery stanowisk. Pod 
wylosowanymi numerami funkcjonują w tabelach ocen Jury. 
 
12. Czas pracy: Uczestnik w czasie 50 minut zobowiązany jest do wykonania strzyżenie 
oraz modelowania fryzury i brody. 
 
13. Punktacja: Prace oceniane będą w skali od 21 do 30 punktów. W tej skali tylko raz 
mogą być użyte najwyższe noty tj. 30, 29 i 28. 
 
14. W razie nieprzestrzegania zasad Regulaminu każdy członek Komisji Kontroli ma 
prawo przyznać Uczestnikowi maksymalnie 3 punkty karne za każde uchybienie.  
 
15. Komisja Sędziowska ma prawo również zdyskwalifikować Uczestnika w przypadku 
zamiany numeru lustra (bez wcześniejszego ustalenia tego z komisją kotroli). 
 
16. Ogłoszenie wyników Mistrzostw i ceremonia wręczenia nagród odbędzie się 
24.04.2016 po zakończeniu pracy Komisji. 
 
17. Każdy z oficjalnych Partnerów Mistrzostw ma prawo przyznać własne, indywidualne 
wyróżnienie. 
 
18. Mistrzostwa nie podlegają przepisom ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i 
zakładach wzajemnych (Dz.U. z 2004 r. nr 4, poz.27 z późn. zm.). 
 


