Regulamin
Ogólnopolskiego konkursu

„ MAŁA PĘTELKA”
dla
Młodych Krawców i Projektantów
im. Małgorzaty Zaręby
XIX edycja (1 marca 2013 r.)
1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Odzieżowych im. Wł. St.
Reymonta w Poznaniu, ul. Kazimierza Wielkiego 17,
e-mail: zso@poznan.interklasa.pl.
2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
3. Cele konkursu:
 stwarzanie szans ludziom młodym, twórczym i ambitnym,
chcącym wykazać się polotem, wyobraźnią, dobrym gustem
i poczuciem estetyki,
 promocja młodych talentów,
 wymiana doświadczeń między szkołami,
 kształcenie przedsiębiorczości i kreatywności,
 promowanie mody młodzieżowej.
4. Konkurs odbywa się w 2 kategoriach:
 ubiór,
 fryzura,
Uwaga!


Kategoria ubiór może być prezentowana w wersji awangardowej lub użytkowej ( w
zależności od decyzji projektanta).Tematy kategorii to:
o Awangardowe szaleństwa mody i
o Piękno prostoty
Stroje awangardowe mogą być wykonane z materiałów niekonwencjonalnych.



Kategoria fryzura przewidziana jest w dwóch tematach:
1. Loki, fale i upięcia
2. Fryzura inspirowana filmem science fiction

5. Kolekcje muszą składać się z minimum:
 dla kategorii „ubiór” – 3 modeli,
 dla kategorii „ fryzura” – 1 modelu,
6. Zgłoszenie dla kategorii ubiór powinno zawierać:
 tytuł kolekcji
 nazwisko autora
 krótką informację o kolekcji (liczba modeli itp.) (według załącznika).
7. Autor we własnym zakresie przygotowuje aranżację pokazu.
Czas pokazu nie może przekroczyć:
 dla 3 modeli – 2 minut,
8. Jury powołane przez organizatorów konkursu oceniać będzie:
pomysł, kolorystykę, zharmonizowanie całości, wizjonerstwo, zgodność
z trendami mody, ciekawą formę prezentacji.
Autorom najlepszych prac przyznane zostaną „Małe Pętelki” i nagrody
rzeczowe.
9. Podczas prezentacji nagrodzonych kolekcji poza szkołą organizatorzy
zastrzegają sobie prawo do zmiany aranżacji i doboru modelek.
8. Organizatorzy mogą unieważnić przyznaną nagrodę w przypadku
udowodnienia plagiatu lub niedopełnienia wymogów regulaminowych.
10. W sprawach nienormowanych niniejszym regulaminem decyzje
podejmuje przewodnicząca konkursu dyr. ZSO Grażyna Łakomiec.
11. Wszelkich informacji udziela organizatorka konkursu
p. Maria Korczak
Ostateczny termin zgłoszeń (zał. 2,3)
10 lutego 2013 r.
Z przyczyn organizacyjnych prosimy o przesłanie muzyki do kolekcji na poniższy
adres mailowy:
Zgłoszenia przyjmuje p. M. Korczak osobiście,
na adres e-mail: tanmar@op.pl
lub listownie na adres szkoły
z dopiskiem „ MAŁA PĘTELKA”.

