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REGULAMIN KONKURSU „FASHION DESIGNER AWARDS 2010” 

 

1. Regulamin określa warunki organizacji konkursu Fashion Designer Awards 2010, którego celem 

jest odkrycie i promocja młodych, uzdolnionych osób, pasjonujących się modą. 

2. Wyłącznym pomysłodawcą oraz organizatorem konkursu jest Fashion Boulevard 

Events. 

3. Prace biorące udział w konkursie nie mogą pochodzić z innych konkursów, ani 

brać udziału w innych konkursach. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z przekazaniem 

jej na własność organizatora konkursu. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo publikacji prac zgłoszonych w konkursie, w 

mediach. 

5. Tematem edycji 2010 jest „URBAN PRET-A-PORTER. INSPIRACJE METROPOLIAMI ŚWIATA”. 

6. Przedmiotem prac w ramach tegorocznej edycji konkursu jest MODA DAMSKA. 

7. Konkurs podzielony jest na 3 etapy: 

7.1. I etap – KWALIFIKACJE . W ramach kwalifikacji oceniane będą prace spełniające następujące 

kryteria: 

a) Termin nadsyłania prac upływa z dniem 26 LUTEGO 2010 r . (decyduje data stempla pocztowego) 

Prace nadesłane po wskazanym w zdaniu poprzednim terminie, oraz nie spełniające kryteriów 

wskazanych w niniejszym regulaminie nie będą brały udziału w konkursie; 

b) KaŜdy z uczestników konkursu przedstawia minimalnie 7 (słownie: siedem) – maksymalnie 10 

(słownie dziesięć) prac w formie kolorowych rysunków Ŝurnalowych w formacie A4 - z dokładnym 

opisem kolekcji - załoŜenia wykonania, opis dodatków kolekcji (rodzaj tkaniny, kolor, opis fasonu, 

charakterystyka kroju). 

c) Do rysunków powinny być załączone próbki tkanin z jakich wykonana zostanie 

kreacja oraz formularz zgłoszeniowy, który stanowi załącznik do niniejszego 

regulaminu. 

d) KaŜdy uczestnik konkursu jest zobowiązany dostarczyć rysunki, o których mowa w 

pkt. 7.1 lit. b) niniejszego regulaminu w formacie A4 (21 x 29,7 cm). Rysunki mogą 

być równieŜ przesłane w formie elektronicznej (scan zamieszczony na płycie CD), w pliku 

zawierającym rysunki, spełniające kryteria niniejszego regulaminu. W przypadku przesłania rysunków 

w formie elektronicznej, plik powinien być w formacie z rozszerzeniem JPG. KaŜdy rysunek musi 

zawierać pełen opis techniczny, opis próbek materiałów i kolorów, zaprojektowanego prototypu 

(kaŜdej pełnej kreacji) 
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e) Rysunki powinny dostać dostarczone w teczce papierowej podpisanej imieniem i nazwiskiem. 

Uczestnik zobowiązany jest do dołączenie do teczki formularzu zgłoszeniowego. 

 

f) Prace prosimy przesyłać na adres: 

Fashion Boulevard Events s.c. 

ul. Rajska 11, 

05-092 Łomianki 

z dopiskiem: konkurs Fashion Designer Awards 2010. 

g) Projekty musza oddawać istotę tegorocznej edycji konkursu, o której mowa w pkt. 

5, 6 i 8 niniejszego regulaminu. 

h) Do konkursu zostaną zakwalifikowane prace wykonane wyłącznie z tkanin. 

Wyklucza się uŜycie skór i futer naturalnych. 

i) Prace przesłane w terminie wskazanym w pkt. 7.1. lit a) niniejszego regulaminu, 

zostaną ocenione przez jury konkursu. Spośród prac przesłanych do udziału w 

konkursie - 40 prac – 20 uczestników (prace, które uzyskały najwyŜszą liczbę głosów oraz które 

spełniły kryteria oceny podane w regulaminie) zakwalifikowane zostaną do 

kolejnego etapu konkursu - Półfinału. 

j) W terminie do dnia 12 marca 2010 roku na stronie internetowej organizatora 

Konkursu: www.fashiondesignerawards.com.pl zostanie opublikowana lista osób zakwalifikowanych 

do kolejnego etapu konkursu. 

Wszystkie zakwalifikowane osoby zostaną powiadomione mailowo i telefonicznie o przejściu do 

Półfinału Konkursu. 

7.2.II etap PÓŁFINAŁ. 

a) 20 osób, których dane osobowe zostaną opublikowane na stronie internetowej 

organizatora, zostają zakwalifikowane do drugiego etapu Konkursu jako 

Półfinaliści; 

b) Półfinaliści w terminie do dnia 09 kwietnia 2010 roku, godziny 17.00, prześlą lub dostarcza 

osobiście 2 kreacje wybrane przez jury (spośród projektów zgłoszonych przez 

Półfinalistów w pierwszym etapie Konkursu). Kreacje wykonane zgodnie z ich 

projektami, zostaną zaprezentowane na modelkach na spotkaniu jury, które 

odbędzie się w Warszawie 13 kwietnia 2010. Jury dokona oceny i wyłoni listę 10 

Finalistów. 

c) KaŜdy z Półfinalistów zobowiązuje się dostarczyć Kolekcję Półfinałowa w rozmiarze 

38(wg tabeli rozmiarów europejskich) w pokrowcu i na wieszaku, wraz z dokładnym opisem kreacji 

oraz nazwiskiem projektanta na adres organizatora, podany w pkt. 7.1. lit. f.  

d) W przypadku niedostarczenia Kreacji Półfinałowych, Półfinalista podlega karze 



   

 
 
 
 

 

 
ul.Rajska 11,  
05-02 , Łomianki 
tel. 022 620 80 22 
www.fbe.com.pl 

finansowej w wysokości 2000 zł ( słownie: dwa tysiące złotych). 

e) Organizator zobowiązuje uczestników Konkursu do zachowania w tajemnicy 

projektów kolekcji oraz odszytych kreacji. Ujawnienie informacji na temat materiałów 

konkursowych, o których mowa w zdaniu poprzednim, lub ich upublicznienie 

powoduje wykluczenie uczestnika z konkursu. 

f) Prace konkursowe półfinalistów zostaną po raz pierwszy upublicznione w formie 

pokazu mody, podczas Półfinałów FASHION DESIGNER AWARDS w Centrum 

Handlowym Złote Tarasy, ul. Złota 59, 01 – 120 Warszawa, w dniu 17 kwietnia 

2010. od godz. 17:00 

g) W dniu 17 kwietnia 2010 roku zostanie ogłoszony werdykt Jury, z prezentowanych 

prac 20 Półfinalistów zostanie wyłonionych 10 osób, których kolekcje zostaną 

zaprezentowane na Gali Finałowej Konkursu. Lista finalistów zostanie 

opublikowana na stronie internetowej organizatora, wskazanej w pkt. 7.1.lit. j. 

niniejszego regulaminu w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym niniejszej 

litery. Finaliści zostaną powiadomieni telefonicznie oraz mailem o zakwalifikowaniu 

do finału Konkursu – Gali Finałowej. 

h) Półfinaliści , którzy nie zakwalifikują się do Finału zobowiązani są do osobistego odbioru swoich 

kreacji bezpośrednio po imprezie półfinałowej w Złotych Tarasach. 

7.3. III etap FINAŁ . 

a) Podczas Gali Finałowej kaŜdy spośród 10 Finalistów zaprezentuje dwie kreacje półfinałowe oraz 

dwie kreacje finałowe zakwalifikowane przez jury do Finału Konkursu. 

b) KaŜdy z finalistów zobowiązuje się do dostarczenia 2 kreacji konkursowych galowych w 

terminie do 21 maja 2010 do godz. 17.00 na adres wskazany w pkt. 7.1.1.lit. e) 

c) O terminie Gali wszyscy finaliści zostaną powiadomieni do 30 kwietnia 2010 r. 

d) W przypadku niedostarczenia kreacji finałowych do terminu wskazanego w pkt. 7.2.lit. c),  

Finalista podlega karze finansowej w wysokości 2000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) 

e) KaŜdy z finalistów zobowiązuje się do stawienia na Gali Finałowej konkursu 

Fashion Designer Awards 2010 r. 

W przypadku choroby Organizator dopuszcza moŜliwość reprezentowania 

Finalisty przez osobę przez niego wskazana. 

W przypadku choroby Finalista zobowiązany jest do poinformowania Organizatora 

o osobie reprezentującej go w czasie Gali Finałowej, w formie pisemnej. 

8. Finaliści zobowiązani są do osobistego odbioru swoich kreacji bezpośrednio po Gali Finałowej. 

9. Jury konkursu oceniało będzie prace konkursowe na kaŜdym z etapów konkursu 

miedzy innymi poprzez kryteria oceny takie jak: uŜytkowość, perfekcja wykonania, zgodność z 

tematem, oryginalność. 
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10. Jury będzie się składało z grona projektantów, stylistów, artystów, przedstawicieli 

środowiska modowego oraz organizatorów konkursu. 

11. Lista członków jury zostanie opublikowana na stronie internetowej Organizatora 

 

wskazanej w pkt. 7.1.lit.j. niniejszego regulaminu. Prace jury są tajne. 

12. Podczas Gali Finałowej spośród 10 finalistów, jury konkursu wybierze zwycięzców konkursu, 

osoby, które zaprojektowały 3 najwyŜej ocenione przez jury kolekcje. 

13. Spośród trzech finalistów wybranych przez jury do ścisłego finału, pierwsze miejsce w 

Konkursie FASION DESIGNER AWARDS 2010 otrzyma projektant kolekcji, która 

zostanie najwyŜej oceniona przez jury Konkursu. 

14. Miejsce drugie w Konkursie FASION DESIGNER AWARDS 2 010, otrzyma projektant, którego 

kolekcja zostanie oceniona jako druga w kolejności przez jury Konkursu. 

15. Miejsce trzecie w Konkursie FASION DESIGNER AWARDS 2010 otrzyma projektant, którego 

kolekcja zostanie oceniona jako trzecia w kolejności przez jury Konkursu. 

16. W finale konkursu Jury podda ocenie prace uczestników według następującej punktacji: 

10 pkt – dla najlepszej pracy 

7 pkt – dla drugiej najlepszej pracy 

5 pkt – dla trzeciej najlepszej pracy 

W przypadku gdy kilka kreacji uzyska ta sama liczbę punktów, o wyborze 

najlepszych z nich zadecyduje ilość wysokich not przyznanych projektowi. 

17.Nagrody . Zwycięzcy Konkursu (projektanci, którzy zdobyli miejsca I, II i III, uhonorowani 

zostaną statuetkami FASION DESIGNER AWARDS 2010 oraz uzyskaj ą stypendia 

w Międzynarodowej Szkole Kostiumografii i Projektowania Ubioru w 

Warszawie, odpowiednio: 

miejsce I – pełne 2,5 letnie stypendium w Międzynarodowej Szkole Kostiumografii i 

Projektowania Ubioru 

miejsce I – nagroda pienięŜna w wysokości 9 000 złotych ufundowana przez 

Międzynarodowa Szkołę Kostiumografii i Projektowania Ubioru 

miejsce I – wakacyjna praktyka w atelier zagranicą u przewodniczącego jury, gościa specjalnego. 

Konkursu 

miejsce I – pokaz autorskiej kolekcji, podczas Gali Fashion Designer Awards 2011  

miejsce II – roczne stypendium w Międzynarodowej Szkole Kostiumografii i 

Projektowania Ubioru 

miejsce III - roczne stypendium w Międzynarodowej Szkole Kostiumografii i 

Projektowania Ubioru 
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Jeden z finalistów – wakacyjna praktyka w atelier  Natalii Jaroszewskiej. Osoba zostanie wybrana na 

gali finałowej przez Natalie Jaroszewską. 

18. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie moŜliwość wykorzystania wszystkich materiałów 

konkursowych przekazanych przez uczestników konkursu do celów niezbędnych do realizacji  

 

 

Konkursu FASION DESIGNER AWARDS oraz w celach reklamowych i marketingowych, na stronie 

internetowej Konkursu i w materiałach PR-owskich i reklamowych (prasa, radio, telewizja). 

19. Organizator zastrzega sobie moŜliwość dokonania zmian w Regulaminie. 

20. Organizator zastrzega sobie moŜliwość ewentualnych drobnych uszkodzeń wynikających z 

szybkich zmian podczas pokazów (typu nadprucie suwaka, naderwanie guzika). 

21. Organizator zastrzega sobie wyłączność w kwestii stylizacji modelek. 

22. Finaliści konkursu mają prawo do wskazania jednego sponsora swojej kolekcji, który będzie 

wymieniony w podziękowaniach podczas Gali Finałowej. 

23.Wszelkie koszty związane z udziałem w konkursie ponosi uczestnik 

24. Finalistom przysługuje jedno 2-osobowe zaproszenie na Galę Finałową. Finaliści uczestniczą w 

Gali wg listy. 

25. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyraŜeniem zgody przez jego uczestnika na 

wykorzystanie jego danych w celach realizacji Konkursu FASION 

DESIGNER AWARDS, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz.883 z późniejszymi zmianami). 

26. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem maja zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

 

 

 

 


