III Ogólnopolski Konkurs Szkoły Mody – Rzeszów 2019
SZTUKA PRZEOBRAŻEŃ
„PIĘKNO PRZESTRZENNEJ ORNAMENTYKI”
Regulamin konkursu
I. ORGANIZATOR
Zespół Szkół Gospodarczych im. Mikołaja Spytka Ligęzy w Rzeszowie.
II. CEL KONKURSU
Celem konkursu jest:
• promowanie utalentowanych młodych ludzi, twórczych, ambitnych o dobrym guście i poczuciu
estetyki,
• doskonalenie umiejętności praktycznych w zakresie projektowania i tworzenia własnych,
niepowtarzalnych kolekcji,
• rozwijanie umiejętności obrony własnych pomysłów, prezentowania osiągnięć,
• podnoszenie poczucia wartości i wiary we własne siły,
• kształtowanie odporności na konstruktywną krytykę, stymulującą indywidualny rozwój,
• wymiana doświadczeń między szkołami odzieżowymi.
III. ADRESACI
Konkurs kierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych o profilach branży modowej z terenu całej Polski.
IV. ZASADY UCZESTNICTWA
1. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie projektu w formie rysunku żurnalowego, w kolorze,
w formacie A4.
2. Zgłoszenie na karcie uczestnictwa (w załączniku).
3. Przygotowanie opisu ubioru, który zostanie przedstawiony podczas prezentacji na gali finałowej.
4. Uszycie modelu według projektu, zgodnie z tematyką konkursu.
5. Uczestnik konkursu dokona prezentacji ubioru na modelce własnej, lub po wcześniejszym zgłoszeniu
zaproponowanej przez organizatorów.
IV. CZAS TRWANIA KONKURSU
• termin nadsyłania zgłoszeń:
- zgłoszenia uczestników wraz z projektami w terminie do 14 grudnia 2018r. należy wysłać na adres:
Zespół Szkół Gospodarczych
ul M. Spytka Ligęzy 12
35-055 Rzeszów
Do adresu proszę dopisać: KONKURS „PIĘKNO PRZESTRZENNEJ ORNAMENTYKI”.
- lista uczestników finału zostanie zamieszczona na stronie internetowej szkoły dnia 21 grudnia 2018r.
• finał konkursu:
- uszyte modele należy dostarczyć na finał, który odbędzie się 5 marca 2019 roku w Zespole Szkół
Gospodarczych w Rzeszowie.
- w dniu finału modele będą prezentowane na wybiegu w kolejności ustalonej w drodze losowania
i przedstawiane Komisji Konkursowej.
Podczas gali finałowej będą wręczone nagrody i dyplomy.
Wszelkich informacji związanych z konkursem udziela p. Dorota Buczko tel. 696919654 lub sekretariat szkoły
tel. 17 748 35 00.

V.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

KRYTERIA OCENY PROJEKTÓW
Poszukiwanie nowatorskich rozwiązań w ubiorze.
Oryginalność kompozycji i formy ubioru.
Umiejętność łącznia koloru, wzoru, struktur i faktur materiałowych.
Pomysłowość i odwagę twórczą.
Interesującą formę prezentacji.
Widowiskowość i niepowtarzalność stylizacji na modelce.

VI. JURY
1. W składy jury wchodzi reprezentant organizatora, projektanci mody,
nauczyciele szkoły odzieżowej, przedstawiciele branży odzieżowej i pracodawców.
2. Ogłoszenie wyników, wręczenie dyplomów i nagród: podczas gali finałowej.
3. Decyzja jury jest nieodwołalna.
VII. PRAWA AUTORSKIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Uczestnik oświadcza, że jest wyłącznym autorem modelu i przysługują mu do niego wszelkie prawa
autorskie i osobiste.
2. Model odzieży został wykonany przez uczestnika samodzielnie, nie stanowi plagiatu, ani w inny sposób nie
narusza praw osób trzecich lub obowiązujących przepisów prawa autorskiego.
3. Nadesłane prace plastyczne przechodzą na własność organizatora konkursu.
4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji zdjęć z konkursu w prasie, telewizji
oraz innych publikacjach pokonkursowych.
5. Dane osobowe uczestników przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. Nr.133, poz.883 z późniejszymi zmianami)
6. Nadesłane zgłoszenie łącznie z załącznikiem nr 1 i nr 2 jest jednoznaczne z akceptacją warunków
niniejszego regulaminu.
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Uczestnicy przyjeżdżają do Rzeszowa na koszt własny.
2. Uczestnicy mogą zgłosić odpłatnie rezerwację wyżywienia i noclegu w internacie szkolnym.
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w godzinach w jakich będzie odbywał się
konkurs, o czym poinformują odpowiednio wcześniej uczestników.
4. W konkursie może uczestniczyć kilku uczestników z jednej szkoły.
5. Ilość miejsc w konkursie jest ograniczona.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Załącznik nr1

KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU DO 14 GRUDNIA 2018r.

W III OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE SZKOŁY MODY – RZESZÓW 2019

SZTUKA PRZEOBRAŻEŃ
„PIĘKNO PRZESTRZENNEJ ORNAMENTYKI”
Nazwa i adres placówki zgłaszającej uczestnika

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

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

Imię i nazwisko uczestnika …………………………………………………………………………………………………………………….……………………………….

Imię i nazwisko opiekuna, telefon kontaktowy, e-mail
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Krótki opis modelu
…..………………………………………………………………................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Akceptuję warunki zawarte w regulaminie dla uczestników
III Ogólnopolskiego Konkursu Szkoły Mody,
Rzeszów 2019 – „Piękno przestrzennej ornamentyki”

………………………………………………………………………………………….
(podpis uczestnika)

………………………………………………………………………………………
(podpis opiekuna)

Załącznik nr2

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów konkursu
Ja, niżej podpisany wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie
z ustawą z art. 23 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych oraz według zasad
polityki prywatności Zespołu Szkół Gospodarczych w Rzeszowie, w zakresie związanym z organizacją
III Ogólnopolskiego Konkursu Szkoły Mody, Rzeszów 2019 – „Piękno przestrzennej ornamentyki”.

……………………………………………………………
Data i podpis uczestnika konkursu

Zgoda na wykorzystanie wizerunku uczestnika konkursu
Oświadczam, że wyrażam zgodę na rejestrację video/foto mojego wizerunku oraz
wykonanego przeze mnie modelu odzieży podczas III Ogólnopolskiego Konkursu Szkoły Mody,
Rzeszów 2019 – „Piękno przestrzennej ornamentyki”. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości , że mój
wizerunek będzie służył celowi informacyjno – promocyjnemu ww. konkursowi oraz zawodu technik
przemysłu mody w Zespole Szkół Gospodarczych.

……………………………………………………………
Data i podpis uczestnika konkursu

Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie
wiadomości na nasz adres.

