XII OGÓLNOPOLSKI KONKURS
NA NAJLEPSZEGO KREATORA MODY
o „BURSZTYNOWĄ IGŁĘ”

Temat: “Miejska dżungla w bursztynowym blasku”
Organizator:
Zespół Szkół Kreowania Wizerunku w Gdańsku
ul. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego 35
80-364 Gdańsk
tel: (058) 553-05-15 e- mail: sekretariat@zskw.edu.gdansk.pl
http://zskw.edu.gdansk.pl
Cele:
Konkurs jest skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych
i ponadpodstawowych, zainteresowanych tematyką odzieżową.
Celem konkursu jest promowanie i wspieranie młodych talentów w zakresie
kreowania mody oraz wymiana doświadczeń między szkołami.
Warunki uczestnictwa w konkursie:
1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
i ponadpodstawowych kształcących w zawodach odzieżowych.
2. Zadaniem uczniów jest wykonanie stroju nawiązującego do tematu
“Miejska dżungla w bursztynowym blasku”
W przestrzeni miasta widać dużą różnorodność stylów, pomysłów i kreacji. Ich cechą
wspólną jest wygoda i szyk oraz fakt, że mimo różnic tworzą rodzaj harmonii.
Motyw dżungli wprowadza w tą przestrzeń świeżość i zbliżenie się do natury
wykorzystując motywy zwierzęce – cętki, lamparty, tygrysy i papugi, węże, rośliny –
liany, duże liście, paprocie, storczyki, orchidee, bambusy.
Bursztyn może stanowić tylko element pracy konkursowej.
3. Wykonany strój musi być samodzielną pracą ucznia, uczeń podpisuje oświadczenie
potwierdzające samodzielność wykonania stroju.
4. Ocenie podlegać będzie atrakcyjny i nowatorski pomysł ucznia, dobór odpowiednich
tkanin i dodatków, sposoby szycia, techniki wykonania i wykończenia, zastosowanie
nowoczesnych technologii.
5. Wykonane prace będą prezentowane podczas Ogólnopolskich Konkursów o
„Bursztynowy Grzebień” i „Bursztynową Pomadkę” odbywających się w ZSKW

w Gdańsku 9 kwietnia 2022 r.
6. Pokaz przygotowany jest przez organizatora, autor stroju nie może być modelem
podczas pokazu.
Zgłoszenie do konkursu odbywa się przez formularz aplikacji do dnia 29 marca 2022 r

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=6zGqNOOHU0GupDlPdP2L
mGVf00a50WFHq_t4OZtpkhxUNjJJUjFGTFdWRDZBRlRaR0dRQTkyWVRTMC4u
7. Gotowe projekty należy dostarczyć lub przesłać do 29 marca 2022 r. na adres:
Zespół Szkół Kreowania Wizerunku
ul. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego 35
80-364 Gdańsk
Nagrody


Laureatem konkursu zostaje uczeń o najwyższej liczbie uzyskanych
punktów.



Laureat otrzymuje Bursztynową Igłę , nagrody rzeczowe
i dyplom.



Za zajęcie II i III miejsca finaliści konkursu otrzymują nagrody rzeczowe
i dyplomy.



Za zajęcie kolejnych miejsc pozostali uczestnicy otrzymują dyplomy
i upominki.



Za udział w konkursie szkoły otrzymują podziękowania.

Organizator zastrzega sobie możliwość określenia ilości przyznawanych miejsc w przypadku
mniejszej ilości zgłoszeń.
Komisja Konkursowa:
Komisja Konkursowa składać się będzie z przedstawicieli zawodów artystycznych,
projektantów mody oraz nauczycieli przedmiotów odzieżowych.

organizator
Zespół Szkół Kreowania Wizerunku w Gdańsku

