REGULAMIN KONKURSU DLA STYLISTÓW
FASHION INSIDE 2018

1.

Konkurs organizowany jest przez Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach, jako wydarzenie towarzyszące FASHION INSIDE, którego koordynatorem jest Mirosław Badura.

2.

Czas trwania konkursu: od 07.01.2018 do 04.03.2018 r.

3.

Temat Konkursu – KOSMICZNA ODYSEJA

4.

Konkurs adresowany jest do wszystkich stylistów i stylistek oraz osób, które interesują się tematem stylizacji, bawią się modą i chcą spróbować swoich sił w konkursie, będących osobami
pełnoletnimi, które w dniu 3 marca 2018 r. wylegitymują się ważnym dowodem tożsamości.

5.

Etapy konkursu:
4.1 Przygotowanie moodboarda inspiracji swojej stylizacji oraz wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie Fashion Inside - http://fi.nyinker.com/ oraz na stronie Centrum
Kultury Śląskiej http://cks.org.pl w zakładce KONKURSY
4.2 Przesłanie powyższych plików na adres mailowy: fashion.inside@cks.org.pl z dopiskiem
„Konkurs dla stylistów Fashion Inside 2018” do dnia 31 stycznia 2018 r.
Wysłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu konkursowego.
4.3 Jury do 15 lutego 2018 r. ogłosi listę 10 osób, które od tego momentu nazywane są Uczestnikami i wezmą udział w konkursie głównym w dniu 03.03.2018 r.
4.4 Rejestracja uczestników konkursu 03.03.2018 od 10.00 do 10.15 w Centrum Kultury Śląskiej
w Świętochłowicach, ul. Krauzego 1
4.5 Stylizacja modelki – każdy z uczestników otrzymuje stanowisko i 3 godziny czasu na realizację zadania. W ramach realizacji przygotowane muszą być zarówno stylizacja jak i makijaż.
4.6 Ocena Jury.
4.7 Ogłoszenie zwycięzców konkursu (I II miejsce) oraz nagrody specjalnej dla wizażysty, który,
zdaniem Jury, wykona najbardziej spójny ze stylizacją makijaż konkursowy

6.

Każdy z uczestników zobowiązany jest do stawienia się wraz z modelką oraz przygotowanymi
elementami stylizacji w dniu 03.03.2018 r. w Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach, ul.
Krauzego 1 między godziną 10.00 a 10.15.

7.

Jury w składzie: Gosia Hatalska, Agnieszka Krajewska, Marta Szczepaniak oraz Mirosław Badura rozpocznie ocenę prac konkursowych, według podanych kryteriów:
a.
b.
c.
d.
e.

spójność tematu konkursu z przedstawianą stylizacją
spójność stylizacji z moodboardem
kreatywność w podejściu do tematu
poprawność makijażu oraz jego spójność z całościową stylizacją
ogólna prezentacja pracy
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8.

Podczas Gali Finałowej, która odbędzie się 10 marca 2018 r. zostaną nagrodzeni zwycięzcy
konkursu (1, 2 miejsce oraz wyróznienie) oraz nastąpi wręczenie nagród.

9.

Nagrodami w konkursie są:
- Miejsce I : udział w profesjonalnym kursie wakacyjnym w Szkole Artystycznego Projektowa
nia Ubioru w Krakowie – tematyka kursu do wyboru (wartość 400 zł) oraz nagroda pieniężna w
wysokości 500zł *
- Miejsce II : Udział w profesjonalnym, jednodniowym kursie “Warsztaty z kolorem” (wartość
500 zł) w szkole Biar Beauty oraz nagroda pieniężna w wysokości 300zł *.
- Wyróżnienie dla Wizażysty, który, zdaniem Jury, wykonał najbardziej adekwatny do danej
stylizacji makijaż – kosmetyki kolorowe o wartości 500 zł

10. Każdy z uczestników konkursu poprzez swoje uczestnictwo wyraża zgodę na przetwarzanie
danych osobowych wszystkich osób związanych z pracą konkursową oraz jednocześnie wyraża
zgodę na publikację wizerunku tych osób oraz tejże pracy konkursowej na wszelkich polach
eksploatacji związanych z marketingowo-promocycjną stroną wydarzenia oraz przez osoby
bezpośrednio i pośrednio związane z wydarzeniem Fashion Inside 2018.
11. Powyższy regulamin dostępny jest na oficjalnym profilu facebookowym Fashion Inside, stronie
internetowej Fashion Inside - http://fi.nyinker.com/ oraz na stronie Centrum Kultury Śląskiej
http://cks.org.pl, a także na oficjalnym wydarzeniu konkursowym

* nagroda pieniężna zostanie wypłacona na podstawie faktury zakupowej wystawionej na Centrum
Kultury Śląskiej
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