
BarModern

a 60-as, 70-es évek zenei és bár világa ihlette női öltözékek

DIVATPÁLYÁZAT

Szervező / Kiíró: SZS Kulturális Kft. (Adószáma:13889966-2-1)  (a továbbiakban Kiíró)

Szakmai és média partner: A Salon Budapest - asalon.hu

1. A pályázat témája és célja

2017. november 23-án a Budapest Kongresszusi Központban kerül sor a BarModern című album
és vele  együtt  a  60-as,  70-es  évek  zenei  és  bár  világát  bemutató  Fűzy Gábor  bárzongorista
életrajzi könyvének hivatalos bemutatójára.
Az adott időszak népszerű dalait újraértelmező albumon és a hozzá kapcsolódó koncerten ismert
hazai  sztárok és fiatal  tehetségek közreműködésével  elevenedik meg a korszak élménye mai,
friss, értelmezésben.

Ehhez kapcsolódóan kerül kiírásra a jelen divatpályázat a 60-as, 70-es évek zenei és bár
világa ihlette, mégis mai, divatos női öltözékek készítésére.

Ihlető dalok: 
Ez történt Lellén
Engem nem lehet elfelejteni
Ha legközelebb látlak
Kicsit szomorkás a hangulatom

A pályázat során a Kiíró egy győztest hirdet ki. 

A beérkezett pályamunkák közül 10 darab kerül kiválasztásra, melyek a Budapesti Kongresszusi
Központban sorra kerülő koncert részeként, egy különleges divat show-n kerülnek bemutatásra.

2. Díjazás

1.  díj  -  3  nap 2  éjszaka,  wellness  pihenés a  tihanyi  Echo  Residence Hotelben  2  fő  részére,
valamint a pályamunka bemutatása a 1. pontban részletezett, nagyszabású rendezvény keretein
belül

1-10 helyezett: a pályamunkák bemutatása a rendezvény keretein belül. 

További lehetőségek az első 10 helyezett részére:

-  ünnepélyes  díjátadáson,  valamint  a  koncert  utáni  VIP  after  partyn  való  részvétel  a  2017.
november  23-án  megrendezésre  kerülő  nagyszabású  eseményen,  a  Budapesti  Kongresszusi
Központban.
- sajtóközleményekben való megjelenés
- honlapon, Facebookon való megjelenés
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A díjat  a  tervező kapja.  A beérkezett  anyagok  alapján a  Kiíró  fenntartja  a  jogot  a  díjak  és  a
elismerések megosztásának módosítására.

3. Bírálati szempontok, ütemezés

A több tagból álló zsűri a pályázatok elbírálásakor az ötletes, izgalmas darabokat díjazza. Fontos
szempont a kor megidézése, annak mai átértelmezése hordható, vagány viseletben.

A pályázati anyagok elektronikus beküldésének határideje: 2017. július 31.
E-mail cím: info@asalon.hu

A határidő után beérkezett pályázatokat a Kiírónak nem áll módjában elfogadni.

A beküldött  anyagokból  a  zsűri  10  pályázót  választ  ki,  akik  az  erről  szóló  értesítést  2017.
augusztus 31-ig e-mailben kapják meg.

Az  ennek  alapján  elkészített  ruhát  a  kiválasztott  10  pályázónak 2017.  szeptember  30-ig kell
eljuttatnia a SIL Dizájn Üzletbe, (Budapest, V. ker. Falk Miksa u. 3.). 

A zsűri  által  legjobbnak  ítélt  10  kreáció  az  1.  pontban  részletezett,  nagyszabású  rendezvény
keretein belül kerül bemutatásra. 

Helyszín: Budapesti Kongresszusi Központ
Időpont: 2017. november 23.

4. A pályázat személyi feltételei:
-  Pályázhat  minden  14.  életévét  betöltött,  magyar  állampolgárságú,  magyarországi  lakóhellyel
rendelkező személy felső korhatár nélkül.
- Elsősorban tanulók, illetve pályakezdők jelentkezését várjuk, akik már befejezték tanulmányaikat,
de  még  keresik  a  lehetőséget  szélesebb  körű  bemutatkozásra.  A  szakmabeli  tanulmány
ugyanakkor nem feltétel.

5. A pályázat leadásának formai követelményei

A pályázatra e-mailben benyújtandó dokumentumok:
-  Kitöltött  és  aláírt  jelentkezési  lap.  (A jelentkezési  lap  megtalálható  a  jelen  kiírás  1.  számú
mellékletében.)
- Az elkészült öltözék terve (divatrajz)
- Az elkészült öltözékhez kapcsolódó moodboard és leírás.
-  A már  elkészült  öltözékről  készített  minimum három fotó,  amelyeken  az  öltözék  jól  látható.
Lehetőség szerint a ruha egy – nem kötelezően profi – modellen legyen befotózva.
- Pályázati jelentkezési lap és szerzői nyilatkozat.

E-mail cím: info@asalon.hu

A pályázat benyújtását követően hiánypótlásra nincs lehetőség. 

Kiegészítő információk:

- Minden pályázótól a kiírásnak megfelelően elkészített öltözék fotóját várjuk.
- Csak női ruhával (öltözékkel, szettel) lehet pályázni, melyhez a Pályázó társíthat kiegészítőket is.
Csak kiegészítőkkel (pl. táska, cipő) nem lehet pályázni.
- Az elkészítendő ruha mérete: EU 36-os.
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- Pályázni kizárólag egy női ruhával/öltözékkel lehet. Ha valaki több ruhával pályázik, a pályázatát
nem áll módunkban elfogadni.
- A pályázati jelentkezési lapot a Pályázó, illetve 18. évét be nem töltött személy esetén törvényes
képviselője a kézjegyével ellátni köteles.

-  Amennyiben  a  nyertes  pályázó  cselekvőképességében  korlátozott,  úgy  a  díjjal  kapcsolatos
érdemi ügyintézésre, ill. annak átvételére törvényes képviselőjével együtt jogosult.

-  A beadás módja: első körben e-mailben (info@asalon.hu), melynek határideje 2017. július 31.,
majd a 10 kiválasztott darabot személyesen vagy postán  2017. szeptember 30-ig  a következő
címre kell eljuttatni: SIL Dizájn Üzlet, (1055 - Budapest, Falk Miksa u. 3.)

6) További pályázati információk és feltételek

A pályázat nyilvános, melyen egyénileg lehet részt venni.

A pályázaton való részvétel díjmentes.

Érvényesen pályázhat az, aki vállalkozik a pályázati kiírásban közzétett feladat elvégzésére, és a
pályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek fogadja el.

A Pályázó felelős azért, hogy az általa megadott e-mail cím és telefonszám olvasható és érvényes
legyen, valamint hogy azon elérhető legyen. 

A pályázó kötelezettséget vállal arra, hogy a beadott pályamunka harmadik személy jogát nem
sérti, valamint harmadik személynek nem áll fenn semmi olyan joga, mely a Kiírónak a pályázati
munkákra  vonatkozó  jogszerzését  akadályozná  vagy  bármilyen  módon  korlátozná.  Mindezen
esetekben a Pályázót  vagy a törvényes képviselőjét  terheli  a teljes jogú felelősség,  amelyet  a
Pályázó a jelen pályázati kiírás részét képező nyilatkozatban vállal. 

A Pályázó kizárólag saját, eredeti szerzői alkotásával pályázhat. E feltétel hiánya esetén a pályázat
érvénytelenné válik, a Pályázó díjat nem kaphat, vagy ha ez a díjátadást követően válik ismertté,
akkor a Pályázó vagy törvényes képviselője köteles a díjat visszaszolgáltatni, továbbá a Kiíróval
szemben harmadik személy által - szerzői jogsértés címén - esetlegesen támasztott mindennemű
követelésért helytállni. 

A  Pályázó  a  pályázati  dokumentáció  benyújtásával  elfogadja  a  pályázati  kiírásban  foglalt
feltételeket és aláveti magát a Kiíró és a Zsűri döntésének. A Kiíró kizárhatja azt a pályázatot,
amely a valóságnak nem megfelelő adatot tartalmaz, illetve nem felel meg a formai vagy tartalmi
követelményeknek.

A Pályázó vagy törvényes képviselője a jelen pályázathoz csatolt jelentkezési lapon büntetőjogi
felelőssége  tudatában  nyilatkozik  arról,  hogy  magyar  vagy  külföldi  székhelyű  középfokú  vagy
felsőoktatási intézménnyel van-e hallgatói jogviszonya.

A pályázat  beküldésével  a  Pályázó  automatikusan  beleegyezik  a  pályamunka  nyilvánosságra
hozatalába. 

A pályázat  beküldésével  a  Pályázó  a  fotó  és  a  szöveges  tartalom  vonatkozásában  egyaránt,
időben és földrajzilag, valamint a felhasználás száma és módja tekintetében korlátlan felhasználási
jogot biztosít a Kiírónak, ill. a szakmai és média partnereknek a pályázatról történő tájékoztatás
céljára. 

Amennyiben a fényképen a Pályázó kreációján kívül más is szerepel, a Pályázó felel azért, hogy
rendelkezzen e személyek/termékek nyilvános közzétételének hivatalos engedélyével.
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Jelen pályázat tisztességét bármely okból vagy bármilyen megoldással veszélyeztető Pályázó a
pályázatból kizárásra kerül, ill. ilyen esetben a díjra nem jogosult.

A pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát a Kiíró fenntartja. A Kiíró felhatalmazza az általa
kijelölt  személyekből  álló  zsűrit  (a  továbbiakban:  Zsűri),  hogy  az  általuk  kialakított
szempontrendszer  alapján  bírálják  és  értékeljék  a  pályamunkákat,  továbbá  ítéljék  oda  a
meghirdetett  díjakat.  A  Zsűri  fenntartja  magának  a  jogot,  hogy  amennyiben  nem  találja
megfelelőnek a beérkezett pályaművek színvonalát, nem köteles a díj kiosztására. Továbbá azokat
a pályaműveket, melyek megítélése szerint formai vagy tartalmi követelményeknek nem teljesen
felelnek meg – és a körülmény az értékelést nem teszi lehetővé –, a pályázatból kizárja. A Zsűri
döntése ellen kifogásnak helye nincs.

Melléklet:

Jelentkezési lap
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