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

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

Technickou univerzitou v Liberci Fakultou textilní

8. ročník soutěže

ODĚV A TEXTIL, LIBEREC 2022
Podmínky soutěže pro základní školy.
Datum konání:

14. 9. 2022

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 ZÁKLADNÍCH ŠKOL
vyhlášeny 2 kategorie
kategorie 1

MÓDNÍ KRESBA
Podkategorie:
Téma:
Zadání:

1. – 5. třída, 6. – 8. třída, 9. třída
Maškarní
Zpracujte dle zadaného tématu módní kresbu (dále návrh), tzn.
oblékněte siluetu postavy dle tématu (zvolená technika je ponechána na
žákovi, varianta se připouští pouze barevná – akvarel, pastelky, tempery
apod.).
Přihláška a arch pro návrh modelu velikosti A4 jsou ke stažení na
stránkách spolku (www.odevatextil-liberec.cz), popř. k vyzvednutí
v kanceláři SPŠT Liberec.

Co musíte udělat:
1. Vytisknout arch s předkreslenou siluetou postavy.
2. Vytvořit ten nejkrásnější návrh modelu na téma barvy.
3. Vyplnit tabulku na nákresu.
4. Vytisknout přihlášku.
5. Vyplnit přihlášku a zákonný zástupce i žák (soutěžící) ji podepíše.
6. Vložit návrh spolu s přihláškou do obálky příslušné velikosti a
přihlášku do soutěže spolu s návrhem odevzdat do 31. 5. 2022 na SPŠ textilní, Liberec.
• Přihlášku spolu s návrhem lze předat osobně v kanceláři školy (PO – PÁ 8.00 – 15.00
hod), popř. zaslat poštou na adresu SPŠ textilní Liberec, Tyršova 1, 460 01 Liberec.
• Pokud bude žák zasílat návrh odděleně od přihlášky ke studiu na SPŠT do stanoveného
termínu (viz dále), označí obálku velikosti A4 nápisem – „Přihláška – soutěž –
nepřehýbat“.
• Každý žák může odevzdat pouze jeden návrh.
• Přihláška do soutěže v této kategorii není zpoplatněna.
• Soutěžní návrhy se nevrací a bude s nimi nakládáno dle uvážení pořadatele.
Návrh od žáka ZŠ bude spolu s přihláškou do soutěže postoupen po 31. 5. 2022 spolku. Spolek
zajistí odbornou porotu. Odborná porota posoudí návrh z hlediska nápadu, zpracování atd. a
udělí kresbě body. Minimálně tři nejlepší návrhy z každé podkategorie budou odměněny
věcnými dary. Výherci budou pozváni nejpozději 14 dní před konáním soutěže na předávání
cen na TUL. Všechny soutěžní návrhy budou vystaveny v rámci konání soutěže Oděv a textil,
Liberec 2022 v předsálí auly v budově G, TUL, která je v době konání soutěže zdarma přístupná
široké veřejnosti; popř. na jiných výstavách.
Soutěže se může zúčastnit individuálně žák ZŠ, ZUŠ či víceletého gymnázia.
Uchazeči o studium některého z oborů SPŠ textilní, Liberec, kteří jsou z 9. třídy ZŠ, odevzdají
návrh spolu s přihláškou do soutěže a přihláškou ke studiu v rámci přijímacího řízení na SPŠ
textilní Liberec. Žákům 9. tříd budou dle kritérií SPŠ textilní Liberec uděleny za odevzdaný
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návrh body až do max. výše 15 bodů, které se budou započítávat do celkového součtu bodů v
rámci přijímacího řízení 2022. Ostatních žáků z nižších ročníků se tento bod soutěže netýká.
V případě dotazů či nejasností neváhejte kontaktovat organizátory soutěže.

kategorie 2

TVOŘÍME NEJEN Z TEXTILU
Podmínky přihlášení:
 Přihlášky nutno podat do 31. 5. 2022.
 Přihlášky pouze elektronicky na
http://www.odevatextil-liberec.cz/rocnik-2022/zakladni-skoly/
 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.
 Termín zaslání hudby a fotografie – 7. 9. 2022.
 Pouze jedna fotografie celé kolekce, bude součástí prezentace kolekce.
 Hudba ve formátu MP3.
 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 organizátor.
Propozice soutěže:
 Soutěže se mohou zúčastnit žáci základních škol, základních uměleckých škol,
víceletých gymnázií, domů dětí a dětských domovů a prezentovat se svojí tvorbou.
 Soutěžit mohou týmy nebo jednotlivci.
 Minimální počet výrobků v jedné kolekci je 3, maximální 10.
 Věk účastníků není omezen (tým mohou tvořit žáci různých věkových kategorií).
 Je zcela na tvůrcích, jak své výrobky předvedou.
 Účast v této kategorii NENÍ zpoplatněna.
 Předpokládaný začátek soutěže: 9.00.
 Časový harmonogram bude upřesněn až dle počtu přihlášených kolekcí.
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Cíl kategorie:
 Pomocí různých textilních a dalších technik ztvárnit např. oděv, hračku, bytový
doplněk, módní doplněk apod. Lze použít starý textil, který pomocí některé z textilních
technik získá nové využití.
 Fantazii se v této kategorii meze nekladou.
 Textilní techniky lze kombinovat s netradičními materiály (plasty, přírodniny apod.)

Žáci se mohou přihlásit do obou kategorií současně.
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: odevatextil@gmail.com
Ondřej Rozkovec
Spolek pro pořádání soutěže Oděv a textil, Liberec
http://www.odevatextil-liberec.cz/
E-mail: odevatextil@gmail.com
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