
REGULAMIN

II 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 29 marca 2019r. w Teatrze Miejskim w  Lesznie 
przy ul. Narutowicza 69.

3. Udział w konkursie jest nieodpłatny.

4.  Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych.

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

6. Temat przewodni konkursu: „Wczoraj, dziś i jutro. Współczesna interpretacja stroju 
historycznego.” 

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

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

9.  W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie były wcześniej publikowane, 
ani nie brały udziału w żadnym innym konkursie. Uczestnik Konkursu ponosi pełną 
odpowiedzialność za ewentualne wady prawne pracy zgłoszonej do Konkursu.

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:
- Monika Tymicka – przedstawiciel uczelni WSUS
- Magdalena Hasiak - projektantka
- Ewa Bednarska - projektantka
- Piotr Czajczyński – uczestnik programu „Project Runway”



13. Nagrody w konkursie min. :
- 3-letnie studia I stopnia na Wydziale Artystycznym, specjalizacji Projektowanie ubioru w
Wyższej Szkole Umiejętności społecznych w Poznaniu;
- kurs „Konstrukcji Bielizny” w 7cm Szkole Projektowania, Konstrukcji i Technik 
Krawieckich;
- voucher wartości 1200 zł na wybrany kurs konstrukcji lub modelowania odzieży w 
FORMIE Poznańskiej Szkole Konstrukcji Ubioru;
- kurs "Projektowanie Własnej Marki" w Fashion School w Poznaniu 
- bon pieniężny o wartości 500zł ufundowany przez firmę Pohltex do zrealizowania w 
firmie;
- miesięczny staż Balbastre - Pracownia dla Pań i Panów
- miesięczny staż u cenionej projektantki Magdaleny Hasiak w Poznaniu;
- nagroda specjalna;

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 Urszula Polak.

Wstępnego zgłoszenia należy dokonać do 21 grudnia 2018r. - załącznik nr 1.
Ostateczny termin zgłoszeń 1 luty 2019r. - załącznik nr 2.

Zgłoszenia przyjmujemy na adres email: szmaragdowy.guzik@wp.pl
lub listownie na adres szkoły z dopiskiem „Szmaragdowy Guzik”.

Patron Honorowy: Miasto Leszno
Patroni medialni: Telewizja Leszno, Radio Elka, Gazeta ABC
Sponsorzy: Magdalena Hasiak, Fashion School, Pohltex, FORMA Poznańska Szkoła 
Konstrukcji Ubioru, 7cm Szkoła Projektowania, Konstrukcji i Technik Krawieckich, 
Balbastre - Pracownia dla Pań i Panów

https://www.facebook.com/Pracownia.BALBASTRE/
https://www.facebook.com/Pracownia.BALBASTRE/


Załącznik nr 1

Zgłoszenie wstępne do dnia 21 grudnia 2018r.

1. Nazwa, adres, telefon szkoły

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

2. Nazwisko i telefon opiekuna – nauczyciela

……………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

3. Orientacyjna liczba zgłaszanych modeli

……………………………………………..

………………………….           ……..………………………
         (podpis opiekuna) (podpis dyrektora szkoły)



Załącznik nr 2

Zgłoszenie ostateczne do dnia 1 luty 2019r.

1. Nazwa, adres, telefon szkoły

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………

2. Imię i nazwisko autora projektu:

……………………………………………………………………………………………….

3. Tytuł projektu:

……………………………………………………………………………………………….

4.  Kategoria awangardowa/użytkowa (wybraną podkreślić).

5. Opis projektu (inspiracja, zamysł) + załączony projekt:

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………
 

Oświadczam, że projekt nie jest skopiowany i jest mojego autorstwa.

………………………………..
(podpis projektanta)



Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych

Ja ___________________________________________________________________________
(imię i nazwisko i adres zamieszkania)

oświadczam, że zostałem poinformowany o tym że:

1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej
powyżej jest Zespół Szkół Technicznych - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, ul.
G. Narutowicza 74a, 64-100 Leszno.

2. Podstawą przetwarzania danych jest moja dobrowolna zgoda.
3. Celem  zbierania  danych  jest  niezbędne  do  celów  wynikających  z  prawnie  uzasadnionych

interesów realizowanych przez administratora.
4. Osobie,  której  dane  dotyczą  przysługuje  prawo  do  cofnięcia  zgody  w dowolnym  momencie

bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej cofnięciem,

5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. 
6. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. Odbiorcą danych może

być także  podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi
IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.

7. Przysługuje  Pani/Panu  prawo dostępu  do treści  danych  oraz  ich  sprostowania,  usunięcia  lub
ograniczenia  przetwarzania,  a  także  prawo  sprzeciwu,  zażądania  zaprzestania  przetwarzania
i przenoszenia  danych,  jak  również  prawo do  cofnięcia  zgody  w  dowolnym momencie  oraz
prawo  do  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego  (tj.  Prezes  Urzędu  Ochrony  Danych
Osobowych).  Organ ten  będzie  właściwy  do rozpatrzenia  skargi  z  tym,  że  prawo wniesienia
skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych.

8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
9. Zebrane od Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do podmiotów poza Unią Europejską

lub  Europejskim  Obszarem  Gospodarczym.  Jednakże,  sytuacja  taka  może  się  zdarzyć.  Jeśli
będziemy musieli  przenieść  Państwa  dane  osobowe do innych  podmiotów poza  UE /  EOG,
dopilnujemy, aby istniały specjalne zabezpieczenia w postaci klauzul modelowych i zapewnimy,
że odpowiedni poziom ochrony danych jest stosowany w celu ochrony danych.

10.  Dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat, licząc od początku roku następującego po
roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

11. Podanie  danych  nie  jest  obowiązkowe,  jednak  jest  warunkiem  umożliwiającym  realizację,
umowy lub świadczeń.

12. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem:
 Zespół Szkół Technicznych - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego,

 ul. G. Narutowicza 74a, 64-100 Leszno:; 
 e-mail: agmarkanc@wp.pl

_______________________
(czytelny podpis)

Wyrażam zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  w celach  informacyjnych  przez  podmiot:  Zespół  Szkół  Technicznych -
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, ul. G. Narutowicza 74a, 64-100 Leszno w tym na przesyłanie informacji
za pomocą środków komunikacji elektronicznej i na wykorzystanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych.

                     _______________________
              (czytelny podpis)

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Zespół Szkół Technicznych - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, ul.
G.  Narutowicza 74a,  64-100 Leszno i  podmiotów współpracujących  zdjęć,  materiałów filmowych wykorzystywanych do
pozytywnej promocji szkoły.  

_______________________
                                                                                                                                                                                                 (czytelny podpis)

mailto:agmarkanc@wp.pl

