Regulamin
„MAŁA PĘTELKA”
Konkurs dla Młodych Krawców i Projektantów
im. Małgorzaty Zaręby
XXVII edycja
1. Organizatorem ogólnopolskiego 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 oraz
ponadpodstawowych i słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych.
3. Celem konkursu jest:
• 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
W każdej kategorii autor może zdecydować się na przygotowanie pracy
w wersji użytkowej lub awangardowej.
Tegoroczne tematy to:

„Formy dynamiczne w projektowaniu ubioru i fryzur ”
oraz

„Elementy sztuki ludowej w projektowaniu ubioru i fryzur
z wykorzystaniem rękodzieła oraz technik tradycyjnych”

5. Kolekcje w kategorii „ubiór” muszą składać się z minimum 3 modeli.
6. Uczestnik konkursu w kategorii „fryzura” może zgłosić jedną fryzurę lub
kolekcję fryzur składającą się z 3 modeli.
7. Zgłoszenie dla kategorii ubiór powinno zawierać:
• tytuł kolekcji
• nazwisko autora
• krótką informację o kolekcji (liczba modeli itp.) (według załącznika)
8. Zgłoszenie powinno zostać przesłane do dnia 15 grudnia 2020 roku.
(Załącznik 1)
9. Każdy uczestnik konkursu zobowiązany jest do zgłoszenia dołączyć
podpisaną przez opiekunów prawnych zgodę na wykorzystanie wizerunku
i przetwarzanie danych osobowych. (Załącznik 4)
10.Zgłoszenie końcowe powinno zostać przesłane do dnia 14 lutego 2021
roku. (Załącznik 2 i 3)
11.Każdy autor kolekcji odzieżowej przygotowuje jednominutowy film z
pokazu kolekcji, który powinien przesłać najpóźniej do 3 marca 2021
roku.
12. Autorzy fryzur dokumentują proces tworzenia fryzury (kolekcji fryzur)
w prezentacji multimedialnej zawierającej zdjęcia wraz z opisem etapów
jej powstawania.
13. Z nadesłanych filmów zostanie wybranych po 8 modeli z dwóch kategorii
tematycznych, łącznie więc 16 modeli zostanie zakwalifikowanych do
dalszego etapu konkursu.
14. O zakwalifikowaniu lub też niezakwalifikowaniu do dalszego etapu
konkursu autorzy zostaną poinformowani drogą mailową do dnia 15
marca 2021 roku.
15. Autorzy zakwalifikowani do dalszego etapu konkursu powinni do dnia 30
marca 2021 przesłać wybrany model ubioru na adres Organizatora
konkursu.

16. Jury powołane przez organizatorów konkursu oceniać będzie:
o pomysł,
o kolorystykę,
o zharmonizowanie całości,

o wizjonerstwo,
o zgodność z trendami mody,
o ciekawą formę prezentacji.

17. Ogłoszenie wyników odbędzie się w formie zdalnej w dniu 8 kwietnia 2021
roku.
Autorom najlepszych prac przyznane zostaną „Małe Pętelki” i nagrody
rzeczowe.
18.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystywania przesłanych
przez autorów materiałów (filmów, prezentacji multimedialnych) w
działaniach promocyjnych konkursu oraz Szkoły.
19.Organizatorzy mogą unieważnić przyznaną nagrodę w przypadku
udowodnienia plagiatu lub niedopełnienia wymogów regulaminowych.
20. W sprawach nienormowanych niniejszym regulaminem
podejmuje przewodnicząca konkursu dyr. ZSO Maria Korczak.

decyzje

21. Wszelkich informacji udziela organizatorka konkursu
p. Grażyna Szczecińska
Zgłoszenia przyjmuje p. G. Szczecińska poprzez stronę internetową
wetransfer.com
(w formularzu na stronie należy wpisać adres e-mail:
g.szczecinska@interia.pl; w wiadomości proszę umieścić następujące
informacje: nazwa szkoły, imię i nazwisko autora oraz temat i kategorię,
w której autor bierze udział).

