
KARTA ZGŁOSZENIOWA 
 MASTER OF BEAUTY  

Otwarte Mistrzostwa Polski Fryzjersko-Kosmetyczne  
POZNAŃ' 2017 
Konkurencje : 

we Fryzjerstwie, Barberingu,  Makijażu Profesjonalnym, 

w Przedłużaniu i Zagęszczaniu Włosów oraz w Stylizacji. 
BIURO ORGANIZACYJNE 

Cech Rzemiosł Różnych ul Al. Niepodległości  2    61-874 Poznań 
Tel.+61 852-94-14 e-mail : biuro@crr.com.pl 

ZGŁOSZENIE DO 14  kwietnia 2017 r. (dotyczy juniorów. Seniorzy również w dniu startu zgłoszenia) 
 

Imię i Nazwisko zawodnika………………………………………………………………………PESEL………………………………………………………. 

ROK NAUKI / JUNIOR/ …………………………………… 

Adres zamieszkania do korespondencji – Kod …………….. Miasto ………………………………………………………………………………... 

Ulica…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Telefon/e-mail – UCZESTNIKA …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres salonu / JUNIOR / ………………………………………………………………………………………………................................................. 

Nazwa i rok wydania dokumentu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe  

(seniorzy)………………………………………………………………………………………………………………………. 

Tytuł Mistrza Polski 
Należy zaznaczyć właściwą opcję (wymagany udział w podanych konkurencjach) 

 

  Juniorzy w kategorii fryzjerstwa damskiego                 Seniorzy w kategorii fryzjerstwa damskie 

Fryzura dzienna do przeczesania  
120 zł 

Fryzura dzienna  do przeczesania  300 zł 
salony 

cechowe 

350 zł 
pozostali Fryzura wieczorowa Fryzura wieczorowa   

  

  Juniorzy w kategorii fryzjerstwa męskiego                             Seniorzy w kategorii fryzjerstwa męskiego 

Modelowanie fryzury z długich włosów   

120 zł 

Modelowanie fryzury strukturalnej z 
zarysem fal 300 zł 

salony 
cechowe 

350 zł 
pozostali Modne krótkie strzyżenie i 

modelowanie fryzury z długich włosów  
Strzyżenie i modelowanie fryzury klasycznej   

Makijaż      Przedłużanie  

Linearny make-up i Kobieta z gwiazd make-up 250,00 zł   Przedłużanie i zagęszczanie włosów 200,00 zł 

Barbering 

Barbering 350 zł - salony cechowe 400 zł - pozostali 

Konkurencje indywidualne 
Należy zaznaczyć konkurencję/e (można zaznaczyć kilka) 

 

Juniorzy w kategorii fryzjerstwo damskie 

Fryzura z fal i pierścieni na mokro a’la Monroe   60,00 zł   Fryzura ślubna na długich włosach   60,00 zł 

       Modelowanie fryzury awangardowej 60,00 zł 

Seniorzy w kategorii fryzjerstwo damskie 
 Modelowanie fryzury awangardowej 250,00 zł     

Juniorzy w kategorii fryzjerstwo męskie 
Modelowanie fryzury z długich włosów   60,00 zł   Modne krótkie strzyżenie i modelowanie fryzury 

z długich włosów  
60,00 zł 

Seniorzy w kategorii fryzjerstwo męskiej 
Modelowanie fryzury strukturalnej z zarysem fal   250,00 zł   Strzyżenie i modelowanie fryzury klasycznej  250,00 zł 

 Junior /senior -stylizacja 

Wyobraźnia - klasa – styl           350 zł - salony cechowe 400 zł - pozostali 

 
Wpisowe należy przekazać na konto Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu 

75 1090 1359 0000 0000 3501 8443 z dopiskiem WPISOWE MISTRZOSTWA POLSKI POZNAŃ 2017 
 

Data……………………    2017r        Podpis zawodnika  ………………………………………………………… 
 Zapoznałem się z Regulaminem Mistrzostw 

Izba Rzemieślnicza/Cech – podpis i pieczątka… 

mailto:biuro@crr.com.pl

