
REGULAMIN

III 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 20 marca 2020r. o godz. 10:00 w Auli Comeniana Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej im.A.Komańskiego przy ul.A.Mickiewicza 5 w Lesznie.

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:  Materia rzemiosła

Idea, która mówi, że materiał można przetworzyć lub wykorzystać istniejący, za 
pomocą narzędzi,  które daje nam rzemiosło dawne ( ginące zawody) jak i 
produkcja rzemieślnicza,  która jest zawsze częścią rozwoju produktu 
przemysłowego.

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

8. Autor realizuje jeden projekt z kolekcji własnej (minimum 3 projekty). Zrealizowany 
projekt określa stylizacją ( ubiór+ makijaż) i prezentuje na modelce/ modelu.

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 ostateczne do konkursu wypełnione elektronicznie powinno zawierać
(za przesłane w zgłoszeniu dane odpowiedzialność ponosi zgłaszający) :
- nazwisko autora
- klasa
- tytuł kolekcji
- opis zgłoszonego projektu
- motyw inspiracji lub opis (forma literacka lub graficzna)
- 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:
- Magdalena Hasiak -  ceniona projektantka mody od wielu lat, właścicielka własnej 
marki, przewodnicząca Jury
- Monika Tymicka – nauczyciel akademicki, przedstawiciel Wyższej Szkoły 
Umiejętności Społecznych w Poznaniu
- Marzena Kubiak – nauczyciel akademicki, przedstawiciel Wyższej Szkoły 
Umiejętności Społecznych w Poznaniu
- Renata Kupsch- dyrektor szkoły policealnej Fashion School
- Piotr Czajczyński – projektant, uczestnik I edycji programu Project Runway

13.  Nagrody w konkursie to m.in. :
- studia I stopnia na Wydziale Artystycznym, Specjalizacji :Projektowanie Ubioru 
w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych im.Prof.Michała Iwaszkiewicza w 
Poznaniu
- 2,5 letnia nauka na kierunku: Projektowanie Mody w Fashion School w Poznaniu
- kurs - 10 spotkań (60 godzin), Warsztaty Projektowania, Kroju i Szycia mm-art
w Poznaniu
- 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
- kurs w 7cm Szkole Projektowania, Konstrukcji i Technik Krawieckich
- bon pieniężny do hurtowni Pohltex o wartości 500zł do zrealizowania w firmie
- miesięczny staż u cenionej projektantki Magdaleny Hasiak w Poznaniu
- bon do hurtowni „U Stefana”

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 15.

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

19.  Wszelkie pytania kierować na adres: szmaragdowy.guzik@wp.pl



Wstępnego zgłoszenia należy dokonać do 17 stycznia 2020r. - załącznik nr 1.
Ostateczny termin zgłoszeń 28 luty 2020r. - załącznik nr 2.

Skany zgłoszeń wypełnionych elektronicznie, z odręcznym podpisem 
przyjmujemy na adres: szmaragdowy.guzik@wp.pl

lub listownie na adres szkoły z dopiskiem „Szmaragdowy Guzik”.

Organizator: Zespół Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Zawodowego
 i Ustawicznego w Lesznie 
Patron Honorowy: Miasto Leszno
Sponsor Honorowy: Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych im . Prof. Michała 
Iwaszkiewicza w Poznaniu
Patroni medialni: Telewizja Leszno, Radio Elka, Gazeta ABC.
Sponsorzy: Fashion School, Magdalena Hasiak, mm-art,  FORMA Poznańska Szkoła 
Konstrukcji Ubioru, 7cm Szkoła Projektowania Konstrukcji i Technik Krawieckich, 
Pohltex, Hurtownia u Stefana.


