Spolek pro pořádání soutěže Oděv a textil, Liberec
pořádá spolu se svými partnery

Střední průmyslovou školou textilní, Liberec, Tyršova 1, p.o.
a

Technickou univerzitou v Liberci Fakultou textilní

7. ročník soutěže

ODĚV A TEXTIL, LIBEREC 2020
Podmínky soutěže pro střední školy.
Datum konání:

16. 9. 2020

Místo konání:

Technická univerzita v Liberci

O projektu:
 propojení technického a uměleckého směru v oblasti textilu a oděvů
 obeznámení studentů s činností textilních firem – technické vzdělávání
 textilní workshopy – textilní techniky v praxi
 ukázka výroby jablonecké bižuterie
 ukázka výroby skleněných figurek u kahanu
 prezentace tvorby studentů dle daných kategorií
 výstava návrhů v kategorii Módní kresba
 ocenění nejlepších kolekcí a návrhů
 během dne možnost prohlídky prostor Textilní fakulty
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PRO SOUTĚŽÍCÍ ZE STŘEDNÍCH ŠKOL
vyhlášeny 4 kategorie
1. MITOP Mimoň









kategorie je vyhlášena ve spolupráci s akciovou společností MITOP Mimoň –
tradičním výrobcem technických textilií
cílem je vytvořit kolekci modelů, které budou alespoň z více než poloviny tvořeny ze
zaslaných materiálů vyrobených společností MITOP Mimoň
do 13. 3. 2020 je třeba na stránce http://www.odevatextil-liberec.cz/rocnik2020/stredni-skoly/mitop-mimon/ vyplnit žádost o zaslání materiálů (distribuci
zajišťuje pořadatel soutěže v co nejbližší možné době), jiný způsob podání žádosti
není možný; po tomto termínu již není přihlášení do kategorie možné
jednomu zájemci (škole) přísluší pouze jedna dávka materiálu, počet kolekcí však není
omezen
plnohodnotnou přihlášku se všemi informacemi zasílejte pouze elektronicky na výše
uvedené stránce do 29. 5. 2020
maximální doba předvedení jedné kolekce jsou 2 minuty
účast v kategorii NENÍ zpoplatněna

2. Stín





cílem je vytvořit kolekci s libovolným počtem modelů zhotovených z oděvních i
neoděvních materiálů
kolekce musí splňovat téma vyplývající z názvu kategorie
předvedení každé kolekce bude trvat maximálně 2 minuty
účast v této kategorii je zpoplatněna – viz níže uvedené PODMÍNKY PLATBY

3. Street couture





cílem je vytvořit kolekci s libovolným počtem modelů zhotovených z oděvních i
neoděvních materiálů
kolekce musí splňovat téma vyplývající z názvu kategorie
předvedení každé kolekce bude trvat maximálně 2 minuty
účast v této kategorii je zpoplatněna – viz níže uvedené PODMÍNKY PLATBY

4. Monte Carlo





cílem je vytvořit kolekci s libovolným počtem modelů zhotovených z oděvních i
neoděvních materiálů
kolekce musí splňovat téma vyplývající z názvu kategorie
předvedení každé kolekce bude trvat maximálně 2 minuty
účast v této kategorii je zpoplatněna – viz níže uvedené PODMÍNKY PLATBY
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Podmínky přihlášení:

Termín podání přihlášek – do 29. 5. 2020




Přihlášky pouze elektronicky na webu spolku.
Nutno dodržet termín podání přihlášek. Na pozdější přihlášky nebude brán zřetel.
Přijetí každé přihlášky bude potvrzeno organizátory soutěže do tří dnů. Pokud
potvrzení neobdržíte, kontaktujte organizátory soutěže.

Podmínky předvedení:
 Maximální doba předvedení jedné kolekce jsou 2 minuty. Kolekci si předvedou sami
žáci na vlastní choreografii a vlastní, předem zaslanou hudbu.
 Není povoleno znečišťovat předváděcí plochu žádnými látkami ani předměty.
 Při prezentaci, z důvodu bezpečnosti, není povoleno používat otevřený oheň,
pyrotechnické výrobky, efekty apod.
 Pořadatel si vyhrazuje právo krátit a upravovat popisy kolekcí po stylistické stránce.
 Termín zaslání hudby a fotografie – 8. 9. 2020.
 Pouze jedna fotografie celé kolekce, bude součástí prezentace kolekce a dále
doplňkové soutěže na facebookové stránce spolupořadatele soutěže – Střední
průmyslové školy textilní. Podrobnosti se přihlášené školy dozví později.
 Hudba ve formátu MP3 o délce odpovídající době předvedení kolekce (tj. max. 2
minuty). Při překročení bude zkrácena.
 Příjem hudby a fotografie pouze přes e-mail odevatextil@gmail.com.
 Pokud nebude do stanoveného termínu zaslána Vámi vybraná hudba, bude Vám
hudba přidělena.
 Změna hudby po termínu není možná.
 Pořadí kolekcí určuje pořadatel.
 V případě zjištění porušení podmínek předvedení bude kolekce diskvalifikována.

Podmínky platby:
 Zpoplatněné pouze tři kategorie, ne kategorie MITOP Mimoň.
 Cena za účast jedné kolekce = 100,- Kč (platba v jiné měně není možná).
 Při vyplňování přihlášky prosím zvolte způsob platby:
1. předem na transparentní bankovní účet spolku
 Po ukončení příjmu přihlášek Vám bude zaslána faktura na poplatek za
přihlášený počet kolekcí.
 Platbu prosím proveďte po obdržení faktury na transparentní účet
115-3560120207/0100, variabilní symbol: číslo faktury.
 Svoji
platbu
můžete
sledovat
na
stránce
https://www.kb.cz/cs/transparentni-ucty/soutez-odev-a-textil-liberecsoutez-odev-a-texti
 V PŘÍPADĚ POZDĚJŠÍHO ODHLÁŠENÍ KOLEKCE SE PLATBY NEVRACÍ.
2. hotově na místě v den konání akce
 Účast uhradíte na prezenci v hotovosti.
 Obratem vám bude předána faktura a příjmový doklad.
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Případné dotazy můžete směřovat na:

Ing. Alena Benešová
Spolek pro pořádání soutěže Oděv a textil, Liberec
http://www.odevatextil-liberec.cz/
E-mail: odevatextil@gmail.com
Telefon: 737 141 885
Ing. Jana Kočí
Spolek pro pořádání soutěže Oděv a textil, Liberec
http://www.odevatextil-liberec.cz/
E-mail: odevatextil@gmail.com
Telefon: 702 047 154
Jiří Beneš
Spolek pro pořádání soutěže Oděv a textil, Liberec
http://www.odevatextil-liberec.cz/
E-mail: jiri.benes@odevatextil-liberec.cz
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