DOKUMENTACIJA JAVNEGA NATEČAJA STYLO 2022

Številka: I-141/2022
Datum: 19. 5. 2022

JAVNI NATEČAJ STYLO 2022
Zavod za mladino, kulturo in turizem Koper (v nadaljevanju: Zavod), Titov trg 3, 6000 Koper,
razpisuje javni natečaj za izbor mladih neuveljavljenih oblikovalcev za sodelovanje na prireditvi
Stylo 2022 – modna revija za mlade oblikovalce.
1. PREDMET IN NAMEN NATEČAJA
Vsebina natečaja je izbor mladih oblikovalcev za sodelovanje na modni reviji Stylo 2022. Namen
natečaja je vzpodbuditi mlade modne ustvarjalce k ustvarjanju zasnove ter produkciji
oblikovalskih rešitev. S tem se odpira prostor za razvoj celotnega ekosistema modne industrije
ter priložnost za še neuveljavljene oblikovalce, da svoje delo predstavijo širši modni srenji,
medijem in kupcem.

2. POGOJI SODELOVANJA NA NATEČAJU
Na natečaju lahko sodelujejo študenti in/ali diplomanti oblikovalskih šol in akademij iz Slovenije
in tujine ter vsi drugi neuveljavljeni modni oblikovalci.
Sodelovanje na natečaju je preprosto. Prijava mora vsebovati kratko predstavitev avtorja in
kolekcije, mood board z izhodiščem, osnovnim konceptom, uporabljenimi materiali in barvami,
kot tudi skice celotne kolekcije in štiri fotografije oblačil, če so ta že izdelana. Prispele prijave
bo tudi letos pregledala strokovna ocenjevalna komisija, ki jo sestavljajo strokovnjaki s področja
mode in modnega oblikovanja.
3. USMERITEV ZA SODELUJOČE V NATEČAJU
Identiteta oblikovane kolekcije naj bo sodobna, vizionarska, inovativna, z veliko mero osebne
note in drznosti v oblikovanju. Kolekcija mora vsebovati 4 modele, lahko so lahko unikatni oz.
posebej izdelani za namen natečaja ali so del obstoječih kolekcij. Kot rezultat pričakujemo
celostno oblikovalsko rešitev z visoko dodano vrednostjo.
4. MERILA NATEČAJA
Strokovna ocenjevalna komisija bo prispele predloge vrednotila po naslednjih merilih:
•
•
•
•
•
•

interpretacija teme natečaja,
kreativnost,
individualnost,
izbira materialov in inovativnost kreacij,
osebna nota,
zgodba v ozadju kolekcije,

•
•
•

aktualnost,
izvedbena dovršenost in
trajnost kolekcije.

5. STROKOVNA OCENJEVALNA KOMISIJA
Strokovna ocenjevalna komisija je sestavljena iz 5 (petih) članov, in sicer:
• Lorella Flego, modna poznavalka, voditeljica in novinarka;
• Petra Windschnurer, odgovorna urednica revija Elle;
• izr.prof. Matea Benedetti, modna oblikovalka, ustanoviteljica Benedetti Life,
• Maja Lazar, stilistka in
• izr. prof. Metod Črešnar, modni oblikovalec, kostumograf

Strokovna ocenjevalna komisija bo pri ocenjevanju upoštevala vse pravočasno prispele prijave,
ki ustrezajo predmetu in pogojem natečaja. Administrativne in ostale postopke vezane na
sprejem prijav vodi koordinator javnega natečaja. Koordinator natečaja ni član strokovne
komisije.
6. POTEK JAVNEGA NATEČAJA
Prispele prijave na natečaj bo pregledala strokovna ocenjevalna komisija in glede na merila
natečaja določila katere prijave se uvrstijo v finale natečaja. Izbrani finalisti bodo obveščeni o
izboru po elektronski pošti, najkasneje do 25. julija 2022.
Modni oblikovalci, ki se bodo uvrstili v finale natečaja in bodo sodelovali na zaključnem
modnem dogodku bodo prejeli:
• fotografije kreacij;
• posnetek modne revije.
Osrednja prireditev bo, v soboto, 15. oktobra 2022 v Protokolarno-prireditveni dvorani sv.
Frančiška Asiškega v Kopru.
7. NAGRADA
Strokovna ocenjevalna komisija bo nagrajencu z največjim številom točk podelila:
• priznanje strokovne komisije,
• možnost predstavitve v modni reviji Elle in
• denarno nagrado v višini 2.000 evrov bruto.

8. ROK IN NAČIN ODDAJE PRIJAV
Zadnji rok za oddajo prijav je nedelja 3. julij 2022 (do polnoči).
Prijava za sodelovanje naj vsebuje:
• vaše osebne podatke (kontaktni podatki, uradni naziv oblikovalca ali znamke);
• kratek CV in pregled dosedanjega dela - najpomembnejši projekti (v slikovni obliki);
• kreativno rešitev/mood board za natečaj na temo »Iluzija podob;
• predstavitveno besedilo kolekcije v digitalni obliki v .doc, .odt ali .pdf formatu; če se
prijavljate s kolekcijo, ki je nastala pod mentorstvom, pripišite mentorja in ustanovo;
• skice kolekcije;
• fotografije štirih kosov oblačil (če so ti že izdelani).
Dokumentacijo shranite v digitalni obliki, in sicer ustvarite štiri mape in jih poimenujte glede na
vsebino dokumentacije (opis in CV, mood board, predstavitveno besedilo kolekcije in skice).
Datoteke z dokumentacijo oddajte shranjene na USB ključku, CD-ju ali DVD-ju na naslov Zavod
za mladino, kulturo in turizem Koper, Titov trg 3, 6000 Koper, s pripisom »Natečaj za mlade
oblikovalce«. Nosilec podatkov opremite s svojim imenom in priimkom, pošiljki priložite še
podatke o avtorju (ime, priimek, naslov, telefon, elektronska pošta). Organizator ne odgovarja
za morebitno poškodbo medija, poslanega po navadni pošti.
Dokumentacijo v formatu .rar ali .zip s pripisom »Natečaj Stylo 2022« lahko oddate tudi prek
elektronske pošti na naslov info@mladi-koper.si.
Ne pozabite pripisati podatkov o avtorju (ime, priimek, naslov, telefon).
Podatke bomo hranili skladno z GDPR uredbo.
9. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
S sodelovanjem v natečaju prijavitelj soglaša, da Zavod hrani in obdeluje vse njegove podatke
za namene izvedbe natečaja in v obsegu, ki je nujen glede na namen izvedbe.

10. ODGOVORNOSTI IN PRAVICE IZ VSEBINE PRIJAVLJENIH DEL
Sodelujoči je v celoti odgovoren za oddano delo in kakovost izdelka. Sodelujoči se zavezuje, da
ne bo v nobenem primeru posredoval v objavo vsebin:
•
•

ki bodo vsebovale kakršnekoli druge podrobnosti, zaradi katerih ali na podlagi katerih bi
bile lahko prizadete katerekoli pravice tretjih oseb;
ki bi lahko povzročile kakršnokoli škodo ali bile v nasprotju z veljavno zakonodajo,
predpisi in moralo.

11. PODATKI O DOKUMENTACIJI IN DODATNE INFORMACIJE
Dokumentacija natečaja je od dneva objave do izteka roka za oddajo prijav dosegljiva na spletni
strani CMK, www.cmk.si in Visit Koper www.visitkoper.si. Dodatna pojasnila in informacije dobite
na elektronskem naslovu info@mladi-koper.si ali na telefonski številki 051/657-595.

