
      IX  REGIONALNY KONKURS 
“I Ty moŜesz zostać  stylistą ubioru”

 

    Zostań kreatorem mody  
Zaprojektuj ubiór inspirowany tematem:  

„Co w młodzie Ŝowej szafie gra?”  
Zasięg konkursu: szkoły gimnazjalne regionu częstochowskiego. 
Organizator konkursu: Centrum Kształcenia Praktycznego  
Miejsce konkursu : Centrum Kształcenia Praktycznego, Częstochowa, ul. Przechodnia 11/15 
Finałowy pokaz konkursu : w dniu  „Reymont jest przedsiębiorczy” 

 marzec  2014 r., MłodzieŜowy Dom Kultury w Częstochowie  
 
     

REGULAMIN  IX  REGIONALNEGO  KONKURSU 
 „I TY moŜesz zostać stylistą ubioru” 

Cele konkursu 
1. Promocja utalentowanej młodzieŜy, 
2. Prezentacja szkoły odzieŜowej jako szkoły stwarzającej moŜliwości realizacji marzeń                  

i aspiracji, 
3. Promocja szkolnictwa odzieŜowego. 

ZałoŜenia programowe 
Konkurs skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych.  

Zadaniem konkursowym jest zaprojektowanie ubioru in spirowanego tematem: 
„Co w młodzie Ŝowej szafie gra?” w formie rysunku.  

KaŜdy uczestnik konkursu moŜe wykonać projekty maksymalnie trzech strojów. 
W konkursie moŜe uczestniczyć kaŜdy uczeń szkoły gimnazjalnej, który w terminie                            
do 20 grudnia 2013 r.  wypełnieni kartę zgłoszenia do udziału w konkursie (załącznik nr 1)                    
i wraz z projektami, podpisanymi na odwrocie, dostarczy osobiście lub za pośrednictwem poczty do 
Centrum Kształcenia Praktycznego.  

Półfinał konkursu: 
Jury, powołane przez organizatora konkursu, z pośród nadesłanych plastycznych projektów 

� Wybierze najciekawsze projekty i zakwalifikuje do realizacji w Centrum Kształcenia 
Praktycznego.  
− autorzy wybranych do realizacji projektów zostaną o powyŜszym powiadomieni,                                  

a wykonanie  projektów odbędzie się w ścisłej współpracy z jego autorem.  
− projekty zrealizowane w Centrum Kształcenia Praktycznego zaprezentowane zostaną przez autorów 

w pokazie finałowym podczas dnia „Reymont jest przedsiębiorczy”, w marcu 2014 r.                                     
w MłodzieŜowym Domu Kultury w Częstochowie.  

− po pokazie finałowym prezentowany ubiór staje się własnością autora projektu. 
Organizator zapewnia kilkudniowe warsztaty „Sztuka prezentacji” przed pokazem finałowym. 

 
Dane adresowe: Centrum Kształcenia Praktycznego 

42-200 Częstochowa ul. Przechodnia 11/15, faks: (34) 324 17 06, 
e-mail: sekretariat@ckp.czest.pl ,  maria.malczewska@ckp.czest.pl 

    



 

 
 
Prezentacja  finałowa konkursu 

W marcu 2014 r. podczas Dnia „Reymont jest przedsiębiorczy” w MłodzieŜowym Domu Kultury                                 
w Częstochowie odbędzie się finałowa prezentacja ubiorów inspirowanych tematem                                  
„Co w młodzieŜowej szafie gra?”.  

Ubiory prezentowane będą przez autorów projektów w kolejności ustalonej przez organizatora 
konkursu.  

Rekwizyty, biŜuterię oraz dodatki do prezentowanych ubiorów zapewnia sam autor projektu. 

Organizator zabezpiecza oprawę artystyczną pokazu oraz przygotowanie uczestników do 
pokazu.  

Jury składające się z przedstawicieli środowiska artystycznego oraz firm odzieŜowych oceniają 
prezentowane ubiory ze względu na oryginalność, pomysłowość, młodzieŜowy charakter stroju 
oraz wraŜenia estetyczne. 

Autorzy najciekawszych ubiorów nagrodzeni zostaną nagrodami I, II, III stopnia.                                     

Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy uczestnictwa w konkursie. 

Terminarz konkursu 

Dostarczenie  projektów wraz z kartami zgłoszenia Do 20 grudnia 2013 r. 

Zakwalifikowanie projektów do realizacji Do 3 stycznia 2014 r. 

Praktyczne wykonani zaprojektowanych strojów Styczeń – Marzec 2014 r. 

Finałowy pokaz Dzień „Reymont jest przedsiębiorczy” 

marzec 2014 r. 

MłodzieŜowy Dom Kultury w Częstochowie 

Wręczenie nagród autorom wyróŜnionych 
projektów i ubiorów 

 
 
   Załączniki:  

− karta zgłoszenia udziału w konkursie – załącznik nr 1 
 

Regulamin konkursu oraz druk karty zgłoszenia do udziału w konkursie                                                       
zostały umieszczone na stronie internetowej: www.ckp.czest.  


