
REGULAMIN

I Ogólnopolski Konkurs dla Młodych Projektantów i Krawców
„Szmaragdowy guzik”

1.  Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Technicznych – Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego w  Lesznie przy ul. Narutowicza 74a.

2.  Konkurs odbędzie się 14 kwietnia 2018r. w Zespole Szkół Technicznych – Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w  Lesznie przy ul. Narutowicza 74a.

3. Udział w konkursie jest nieodpłatny.

4.  Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

5. Celem konkursu jest:
- wyłonienie zwycięzców;
- promocja młodego pokolenia projektantów;
- wymiana doświadczeń  między szkołami/placówkami;
- promocja patronów i sponsorów;

6. Konkurs odbywa się w dziedzinie ubiór.

7. Temat przewodni konkursu: „Przeciwieństwa się przyciągają”

8. Prace konkursowe  mogą być zgłoszone w dwóch kategoriach:
- awangardowej
- użytkowej

9. Autor przygotowuje jeden model w jednej z dwóch kategorii. Jeden uczestnik może 
zrealizować kilka projektów.

10. Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:
- tytuł modelu;
- nazwisko autora;
- opis zgłaszanego projektu;
- podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych;

11.  Autor we własnym zakresie zapewnia sobie modelkę (modela), która(y) 
zaprezentuje ubiór.

12. Projekty oceniać będzie Jury w składzie:
- Dyr. Szkoły P. Renata Perek
- Przedstawiciel Firmy Strima
- Magdalena Hasiak - projektantka
- Ewa Bednarska - projektantka



13. Nagrody w konkursie:
- dla trzech pierwszych miejsc szkolenia do wyboru:

- CAD AUDACES system komputerowego przygotowania produkcji
- Szkoła Haftu - Szkolenie prowadzone na hafciarce TEXI IRIS 10 oraz TEXI 
1501 TS PREMIUM.

Każde z nich to 3 – dniowe profesjonalne szkolenie po 8 godzin dziennie w 
Akademii Strima w Łodzi.
Strima zapewni zwycięzcom pobyt w hotelu w czasie szkoleń.
- miesięczny staż u cenionej projektantki Magdaleny Hasiak w Poznaniu;
- kurs ilustracji w branży Beauty w Fashion School w Poznaniu;
- bon pieniężny o wartości 500zł ufundowany przez firmę Pohltex do zrealizowania 
w firmie;
- nagrody rzeczowe;

14. Jury powołane przez organizatorów konkursu oceniać będzie:
- estetykę wykonanych prac;
- aktualność z trendami mody;
- oryginalność i innowacyjność wykonanych prac;
-  zgodność pomiędzy założonym celem (opisanym w formularzu) a efektem 
końcowym;
- niekonwencjonalne podejście do tematu;
- zharmonizowanie całości;
- kolorystykę;

15. Organizatorzy mogą unieważnić przyznaną nagrodę w przypadku udowodnienia 
niedopełnienia wymogów regulaminu lub plagiatu.

16. Organizator zastrzega sobie zmianę Jury z przyczyn niezależnych od niego.

17. Organizator może odwołać konkurs gdy ilość zgłoszeń będzie mniejsza niż 12.

18. Nadesłanie zgłoszenia projektu równoznaczne jest z akceptacją Regulaminu 
Konkursu.

19. Wszelkich informacji udziela organizator konkursu – Joanna Przybyła

Wstępnego zgłoszenia należy dokonać do 22 grudnia 2017r. - załącznik nr 1.
Ostateczny termin zgłoszeń 9 luty 2018r. - załącznik nr 2.

Zgłoszenia przyjmuje p. Joanna Przybyła na adres email: przybyla_asia@wp.pl
lub listownie na adres szkoły z dopiskiem „Szmaragdowy guzik”.

Patron Honorowy: Miasto Leszno
Patron Kreatywny: Strima
Patroni Medialni: Telewizja Leszno, Radio Elka, Gazeta ABC
Sponsorzy: Magdalena Hasiak, Fashion School, Pohltex

https://pl.strima.com/texi-iris-10-hafciarka-jednoglowicowa-10-iglowa/item/1046784/
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