CORSET
A dualizmus divatja, avagy a divat dualizmusa
DIVATPÁLYÁZAT

1) A pályázat célja, témája:
2017-ben a Budapesti Tavaszi Fesztivál egyik legfontosabb témája a 150 éve megkötött kiegyezés, illetve
az azt képviselő dualizmus időszaka.
Ennek szellemében a Budapesti Tavaszi Fesztivál – a továbbiakban Kiíró – a Sonia Produkciós Kft.
szakmai együttműködésével divatpályázatot ír ki az alábbiak szerint:

Hogyan lehet egy korhű elemekkel stylingolt fast fashion öltözék egyszerre mai, és
hordozhatja magán a dualizmus korának stílusjegyeit is?
Hogyan kelhetnek életre a kiegyezés időszakának jellegzetes stílusjegyei az általad
stylingolt fast fashion öltözéken?
Azokat a Pályázó által stylingolt, a dualizmus korának jellegzetes stílusjegyeit magán hordozó, nem streetwear /
casual-fast fashion darabok felhasználásával készült öltözékeket keressük, melyek újszerű
kiegészítőhasználatukkal és eredeti megoldásaikkal tökéletesek egy mai öltözéknek a kiegyezés időszaka
stílusjegyeiben való újragondolásához.
A pályázat során a Kiíró 1 győztest hirdet ki. Ezen túlmenően 1 közönségdíj is odaítélésre kerül.

Az elkészült pályaművekből 2017 áprilisában nagyszabású fashion show-t láthatnak az érdeklődők a
Bálna Budapest Rendezvénytermébena CORSET elnevezésű rendezvény keretein belül.
A show-n a zsűri által kiválasztott 30 legjobb pályamű bemutatására nyílik lehetőség.

2) Díjazás
1. – szakmai – díj: 300.000 Ft*, valamint a pályamunka bemutatása egy nagyszabású fashion show
keretein belül
2–30. helyezett: a pályázaton leadott moodboard, valamint a fotók kiállítása a kétnapos rendezvényen,
illetve a pályamunka bemutatása egy nagyszabású fashion show keretein belül
Közönségdíj: 200.000 Ft*, valamint a pályamunka bemutatása egy nagyszabású fashion show keretein
belül
A közönségdíjat a 30 legjobb pályamű közül a Glamour magazin online oldalán indított szavazás
eredménye fogja eldönteni.
További lehetőségek a szakmai és a közönségdíjas pályázó részére:




ünnepélyes díjátadáson való részvétel a 2017. április 1–2-án a Bálna Budapest Rendezvényteremében
megrendezendő nagyszabású fashion show keretein belül
sajtóközleményben való megjelenés
honlapon, Facebook-oldalon való megjelenés

A díjat a tervező kapja. A beérkezett anyagok alapján a Kiíró fenntartja a jogot a díjak és elismerések
megosztásának módosítására.
A nyertesek részére a kitűzött pénzdíjat csak a hatályos adójogszabályok által előírt, kötelező
adóhatósági adatszolgáltatáshoz szükséges adatok rendelkezésre bocsátását követően van mód kifizetni
[2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről, 24 § (5)].
*A meghirdetett összeg bruttóban értendő. A pályázat nyertesei részére a hatályos jogszabályokban
foglaltaknak megfelelően megállapított személyijövedelemadó-előleggel csökkentett összeg kerül
kifizetésre.

3) Bírálati szempontok, ütemezés
A több tagból álló szakmai zsűri a pályázatok elbírálásakor a legötletesebb, legizgalmasabb darabokat
díjazza. Emellett fontos szempont a téma újszerű megragadása, a kiegészítők bevonása, valamint a
viselhetőség.




A beküldött fotók alapján 30 pályázat kerül kiválasztásra. A legjobb 30 pályamunka beküldőit 2017.
március 17-ig értesítjük.
Az elkészített ruhát a kiválasztott 30 pályázónak 2017. március 20-ig kell eljuttatnia a projekt
divatszakmai tanácsadócégének központjába: Sonia Produkciós Iroda – 1053 Budapest, Kecskeméti
u. 6., 30-as csengő.
A közönségdíj győztese a Glamour magazin olvasóinak szavazatai alapján dől el. Az olvasók 2017.
március 23–30. között szavazhatnak a zsűri által kiválasztott 30 ruhára.




A 30 legjobb kreációt a nagyközönség előtt a CORSET elnevezésű rendezvényen mutatjuk be egy
nagyszabású fashion show keretén belül, ahol egyben a díjátadásra is sor kerül.
A Pályázónak a pályázati képeket, moodboardokat digitális formában kell leadnia, majd a 30
kiválasztott pályázó – a kiválasztott öltözékkel együtt – a képeit, valamint moodboardját print
formában is köteles elhozni 2017. március 20-ig, a projekt divatszakmai tanácsadócégének
központjába: Sonia Produkciós Iroda – 1053 Budapest, Kecskeméti u. 6., 30-as csengő.
(méretek: 30 x 40).

Helyszín: Bálna Budapest Rendezvényterem
Időpont: 2017. április 1. 17.00, valamint 2017. április 2. 17.00
A nyerteseket minden esetben e-mailben értesítjük.
A Pályázó felelős azért, hogy az általa megadott e-mail-cím és telefonszám olvasható és érvényes legyen,
valamint hogy azon a kapcsolatot fel lehessen vele venni.
Jelen pályázat tisztességességét bármely okból vagy bármilyen megoldással veszélyeztető pályázót a
pályázatból kizárjuk, illetve a Pályázó ebben az esetben a díjra nem jogosult.

4) A pályázat leadása, formai követelmények
A pályázaton kizárólag a jelentkezési lap kitöltésével és aláírásával lehet részt venni.
A jelentkezési lap megtalálható jelen pályázati kiírás 1. számú mellékletében.
A pályázat benyújtását követően hiánypótlásra nincs lehetőség. A határidő után beérkezett pályázatokat
a Kiírónak nem áll módjában elfogadni.
További feltételek, információk:






Pályázhat minden 14. életévét betöltött, magyar állampolgárságú, magyarországi lakóhellyel
rendelkező személy, felső korhatár nélkül.
A szakmában elsősorban pályakezdők jelentkezését várjuk. A szakmabeli tanulmány vagy
tapasztalat nem feltétel.
Minden pályázótól a már a kiírás szerint stylingolt ruha/öltözék fotóját várjuk!
A zsűri a legötletesebb, legizgalmasabb darabot díjazza.
Pályázni kizárólag egy ruhával/öltözékkel lehet. Ha valaki több ruhával pályázik, a pályázatát nem áll
módunkban elfogadni.

A pályázatra – felső korhatár nélkül – olyan személyek jelentkezését várjuk, akik
 valamelyik szakiskola vagy felsőoktatási intézmény hallgatói;
 pályakezdők, akik már befejezték a tanulmányaikat, de még nem kaptak lehetőséget arra, hogy
szélesebb körben is bemutatkozhassanak és megismertessék a tudásukat;
 stylistok, akik ugyan szakmabeli tanulmánnyal vagy tapasztalattal nem, de kifogástalan stílusérzékkel
rendelkeznek.
A pályázatra benyújtandó dokumentumok:
A már elkészített öltözékről készített min. két fotó, amelyeken az öltözék jól látható. A kiállítás okán
kiegészítő részletfotókat is várunk. (Lehetőség szerint a ruha egy – nem kötelezően profi – modellen
is legyen befotózva.)
● Moodboard, leírás.
●

●

Részvételi és szerzői jogi nyilatkozat.

A Pályázónak a pályázati fotókat digitális formában kell leadnia 2017. március 14-ig, a corset@btf.hu email címre, vagy postán.
Postázási cím: Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ, 1364 Budapest 5., Pf. 336/B
Postára adási határidő: 2017. március 12.


majd a 30 kiválasztott pályázó – a kiválasztott öltözékkel együtt – a képeit print formában is köteles elhozni
2017. március 20-ig, a projekt divatszakmai tanácsadócégének központjába: Sonia Produkciós Iroda – 1053
Budapest, Kecskeméti u. 6., 30-as csengő. (méretek: 30 x 40).

A pályázatot a Pályázó – cselekvőképességében korlátozott pályázó esetén törvényes képviselője – a
kézjegyével ellátni köteles.
Amennyiben a nyertes pályázó cselekvőképességében korlátozott, úgy a díjjal kapcsolatos érdemi
ügyintézésre, illetve annak átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult.
A pályázatokat a pályázók csak önállóan nyújthatják be, több személy egy pályázatot nem terjeszthet be.
Egy pályázó csak egy, már elkészített ruhával jelentkezhet a pályázatra.
Mivel lehet pályázni?




Csak ruhával (egy öltözékkel/egy szettel), kizárólag kiegészítőkkel (pl. táskával, cipővel) nem.
Dualizmus kori stíluselemekkel stylingolt fast fashion elemek/darabok felhasználásával készült öltözékkel,
kiegészítőkkel.
Méret: EU 36-os.

A beadás módja:
E-mailen:

corset@btf.hu

Postán:

Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ
1364 Budapest 5., Pf. 336/B

Postára adási határidő: 2017. március 12.
Beadási határidő:
2017. március 14.
A pályázattal kapcsolatban felmerült kérdéseket az info@soniaprodukcio.hu e-mail-címen várjuk.
6) TOVÁBBI PÁLYÁZATI INFORMÁCIÓK ÉS FELTÉTELEK
A pályázat nyilvános, amelyen 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.
Pályázó kötelezettséget vállal arra, hogy a beadott pályázati munka harmadik személy jogát nem sérti,
valamint harmadik személynek nem áll fenn olyan joga, amely a Kiírónak a pályázati munkákra vonatkozó
jogszerzését akadályozná vagy bármilyen módon korlátozná. Mindezen esetekben a Pályázót vagy

törvényes képviselőjét terheli a teljes körű felelősség, amelyet a Pályázó a jelen pályázati kiírás részét
képező nyilatkozatban vállal.
Pályázó kizárólag saját eredeti szerzői alkotásával pályázhat. E feltétel hiánya esetén a pályázat
érvénytelenné válik és 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 címen – esetlegesen támasztott mindennemű követelésért
helytállni.
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.
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 eredménytelenné nyilvánításának jogát a Kiíró fenntartja. A Kiíró felhatalmazza a Zsűrit, hogy
az általuk kialakított szempontrendszer alapján bírálják el és értékeljék a pályamunkákat, továbbá ítéljék
oda a meghirdetett díjakat. A Zsűri fenntarthatja magának a jogot, hogy amennyiben nem találja
megfelelőnek a beérkezett művek színvonalát, nem köteles a díjak kiosztására. Továbbá azokat a
pályaműveket, amelyek megítélése szerint a formai vagy tartalmi követelményeknek nem teljesen
felelnek meg – és ez a körülmény az értékelést nem teszi lehetővé –, a pályázatból kizárja.
A Zsűri döntése ellen kifogásnak helye nincs.
A pályázat beküldésével a pályázó a fotók és a szöveges tartalom vonatkozásában egyaránt, időben és
földrajzilag, valamint a felhasználás száma és módja tekintetében korlátlan felhasználási jogot biztosít a
Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központnak 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.

1. sz. melléklet
JELENTKEZÉSI LAP
A pályamunka címe: ………………………………………………………………………………………………
A Pályázó neve: ………………………………………………………………………………………….………..
A 18. életévét be nem töltött Pályázó esetében a
törvényes képviselőjének neve és telefonszáma: ………………………………………………………………
A Pályázó születési dátuma: ………………………………………………………………………………………
A Pályázó e-mail-címe: …………………………………………………………………………………………….
A Pályázó telefonszáma: .…………………………………………………………………………………….……
A Pályázó levelezési címe: ...………………………………………………………………………………………
A Pályázó vagy törvényes képviselőjének
bankszámlaszáma: ................……………………………………………………………………………………..
A Pályázó tanulói/hallgatói jogviszonyban áll magyar vagy külföldi székhelyű középfokú oktatási/
felsőoktatási intézménnyel (kérjük, karikázza be a megfelelő választ):
igen

nem

Amennyiben igen, az intézmény neve és címe:
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Jogszavatossági nyilatkozat
A Pályázó szavatol azért, hogy a pályázat teljesítése során létrejövő, szerzői jogvédelem alatt álló
alkotások (a továbbiakban együtt: alkotás) harmadik személy szerzői jogait nem sértik. Erre tekintettel a
Pályázó vagy törvényes képviselője vállalja, hogy ha az alkotással kapcsolatosan más személy sikerrel
érvényesít szerzői jogi igényt, úgy vele szemben közvetlenül helytáll, illetve a pályázat Kiírójának okozott
teljes kárt megtéríti.
Alulírott vagy törvényes képviselője kijelentem, hogy a pályázat jelentkezési feltételeit megismertem és
elfogadom. Hozzájárulok, hogy a beküldött pályamunkát a Kiíró és a Támogatók online felületeiken
közzétegyék, továbbá kommunikációs és egyéb reklámanyagaikon felhasználják.
Továbbá hozzájárulok, hogy megadott adataimat a Kiíró a pályázathoz kapcsolódó tájékoztatás céljából
tárolja és felhasználja.
Kelt: …………………………………………
………………………………………………………………
a Pályázó / törvényes képviselő aláírása

