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1. Bevezetés:
A Patronage 99’ Alapítvány hagyományteremtő szándékkal pályázatot hirdet divatdíj
elnyerésére.
A divatdíj mentora dr. Medgyessy Ildikó divatszakember, az Elegant Design Zrt. igazgatónője.
A pályázatot a VOSZ BPKMRSZ támogatja.

2. Pályázat célja:
A hazai öltözködéskultúra fejlesztése, az elegáns és a mindennapi (pret-a porter) öltözékek
használatának ösztönzése és megszerettetése.

3. Pályázat témája: A város és a természet kapcsolata a női és a férfi öltözködésben.
4. Bírálati szempontok:
A pályázók a pályaműveikben mutassák be, hogy hogyan képzelik el a mai modern nő és férfi
mindennapi öltözékének formavilágát, koncentrálva az ízlésre, a megvalósítás lehetőségeire,
a színek harmóniájára, az egyéniség kifejezésének bemutatására.

5. Pályamunkának tartalmaznia kell:
- Hogyan látják a divattervezők a mai városi nő és férfi mindennapi öltözékét?
- Milyen a mai városi nő és férfi mindennapi öltözéke?
- elegáns
- praktikus
- célszerű
- variálható
- harmonikus
- Milyen egyéb ismérvei vannak a városi nő és férfi mindennapi öltözékének a divattervezők
pályaművei alapján?
A pályázók maximum 2 modellel nevezhetnek a divatdíjra.
A pályázóktól személyes bemutatkozást és a pályamunkák részletes leírását kérjük digitális
formában.
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pályázati dokumentációnak az alábbi követelményeknek kell megfelelni: 1db maximum 10MB
maximum 5oldalas műszaki dokumentáció PDF formátumban (a tervezési folyamat
bemutatása rajzokkal, fotókkal, végleges színes tervek) + a pályamű rövid szöveges leírása
(max 3000 karakter)
- A pályázó rövid szakmai bemutatkozása (max 3000 karakter) 1db PDF dokumentum
A pályaműveket a kitöltött jelentkezési lappal az alábbi e-mail címre kérjük küldeni:
info@patronage99.hu

6. Díjak:
A divatdíj elnyerője, azaz a győztes pályázó 300 ezer Ft elismerésben részesül. A második
helyezett 150 ezer Ft-ot, a harmadik helyezett pedig 100 ezer Ft-os elismerést kap.

7. Benyújtás:
A pályamunkák beérkezésének határideje: 2020. október 15.
A zsűrizés 2020. október 29-én fog lezajlani.
A pályamunkákat a divatszakma rangos képviselőiből álló szakmai zsűri elemezi és dönt a
beérkezett modellek alapján. A zsűri döntéséről a pályázók írásban kapnak értesítést.

8. Eredményhirdetés és Ünnepélyes díjátadó:
A pályázat modelljei a VOSZ BPKMRSZ 2020 november 20-án megrendezésre kerülő Prima
Primissima rendezvényén kerülnek bemutatásra divatbemutató keretében és a díjak
ünnepélyes átadására is ott kerül sor.
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