PRAVILNIK ZA NATECAJ “QL MODNI TALENT”
OPREDELITEV TEKMOVANJA
1. člen
Ta pravilnik opredeljuje ustroj in potek natečaja “Ql modni talent”, ki ga
organizira Qlandia marketing d.o.o. v sodelovanju z agencijo Vulcano models.
Namen natečaja je spodbujati mlade talente k razvoju svojih potencialov.
2. člen
Natečaj poteka od februarja 2018 in vključuje naslednje faze:
Prijave: do vključno 20.3.2018 je treba po pošti poslati modno skico ter
izpolnjeno in podpisano prijavnico (ko gre za mladoletno osebo, je podpisnik
starš oz. zakoniti zastopnik) na naslov: Vulcano models. Ljubljanska c. 5, 2311
Hoče.
Izbor: Najkasneje do 31.3.2018 bo izveden izbor 7 (sedmih) skic. Žiriji bo
predsedovala dr. Sonja Šterman, s Katedre za tekstilne materiale in oblikovanje
na Fakulteti za strojništvo, Univerze v Mariboru.
Med vsemi pravočasno prispelimi skicami bo žirija izbrala 7 skic mladih modnih
talentov, ki bodo za nagrado dobili:
- povabilo k udeležbi – kratki predstavitvi na odru modne revije aprila 2018 v
njim čimbližjem nakupovalnem centru QLANDIA
- realizacijo kreacije po modni skici, ki bo predstavljena na modnem dogodku v
nakupovalnem centru QLANDIA Maribor, predvidoma 23. novembra 2018.
Razstava modnih skic: prispele modne skice bodo razstavljene v centrih QLANDIA,
predvidoma aprila 2018 v tednu pred modno revijo, morda tudi kasneje.
Izbor poteka na podlagi prejetih prijav, ki bodo prispele po pošti do 20.3.2018
na naslov Vulcano models, Ljubjanska c. 5, 2311 Hoče.
O natečaju bomo obveščali preko direktnih povabil slovenskim OŠ (učenci 9.
razredov) ter slovenskim srednjim šolam, preko www.qlandia.si,
www.vulcanomodels.com, socialnih medijev partnerjev projekta.

Komisija bo ob izboru sestavila zapisnik, na podlagi katerega bomo kandidate
obvestili o uvrstitvi.
3. člen
Nagradni sklad: organizator zagotovi nagradni sklad v skupni vrednosti 1.400,00
EUR neto in 22%DDV, oz. 200,00 EUR neto in 22% DDV na zmagovalca, ki se
nameni za kritje materialnih stroškov, potrebnih za izvedbo kreacije (blago,
pripomočki, dodatki ipd.), ki bo sešita na Srednji šoli za oblikovanje Maribor.
Vseh sedem (7) zmagovalcev prejme:
promocijsko predstavitev sebe kot »QL MODNI TALENT« in svoje nagrajene
kreacije na dogodku, ki bo predvidoma v petek, 23.11.2018 v nakupovalnem
centru QLANDIA Maribor ter medijsko promocijo.
promocijski paket (darilno vrečko) z darili, ki jih prispeva Qlandia Marketing
d.o.o. in sponzorski partnerji soudeleženi v projektu.
Nagrade za vse udeležence, ki bodo poslali svojo skico: razstava modne skice
v enem od nakupovalnih centrov QLANDIA, predstavitev na QLANDIA spletni in
FB strani.
Nagrade se ne izplačajo v denarju, ampak se namenijo izključno za pomoč pri
realizaciji kreacije.
POTEK TEKMOVANJA
4. člen
Prijave
Na natečaj se lahko prijavijo učenci 9. razredov vseh slovenskih osnovnih šol ter
dijaki vseh letnikov vseh slovenskih srednjih šol.
Prijava v celoti poteka na način, opisan v 2. členu pravilnika.
Prijavnemu obrazcu, v katerem je potrebno navesti ime in priimek, poštni
naslov, letnico rojstva, email naslov in telofonsko številko se priloži tudi ena
fotografija ter modna skica.
K modni skici je potrebno dodati tudi kratko pisno obrazložitev skice in
modela (zakaj si izbral/-a to skico, za kakšen namen so oblačila namenjena
ipd.).
Kandidat soglaša, da se njegova modna skica in/ali njegova fotografija javno
objavi.

Vsi zbrani osebni podatki so hranjeni in uporabljeni v skladu z veljavno zakonodajo
varstva osebnih podatkov.
Kandidati, mlajši od 18 let, za uspešno prijavo potrebujejo soglasje starša
ali skrbnika. Potrebno je navesti vse starševe ali skrbnikove podatke, ki se
zahtevajo za kandidata. S prijavo starši ali skrbniki potrjujejo, da se strinjajo
s tem pravilnikom in se odpovedujejo vsem zahtevkom proti organizatorju, ki
niso v skladu s tem pravilnikom.
Za kandidate, mlajše od 18 let, ki bodo med izbranimi in nagrajenimi 7 modnimi
skicami, starši podpišejo izjavo, v kateri se strinjajo z nastopom njihovega
otroka, snemanjem oziroma fotografiranjem dogodkov, javno objavo posnetkov
in nekaterih osebnih podatkov.
Skrajni rok za prijavo na festival QL Modni Talent je torek, 20. 3. 2018. Zakasnele
prijave se bodo obravnavale kot neveljavne.
Tekmovalci morajo za prijavo na QL Modni Talent biti državljani Republike
Slovenije s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji.
5. člen
Strokovna komisija ocenjuje izvirnost modela, kreativno zasnovo modne skice
ter njeno celovitost izvedbe v izbrani tehniki.
Odločitve strokovne komisije so dokončne.
6. člen
Odpoved
V kolikor se kandidat ne želi ali ne more udeležiti določene faze natečaja,
strokovna žirija k nastopu povabi naslednjega kandidata po strokovni presoji
žirije.
7. člen
Urniki
Najmanj 3 dni pred posameznim dogodkom izbrani kandidati prejmejo
urnik dogodka. Urnik je dokončen in ga ni mogoče spreminjati brez soglasja
organizatorja.
8. člen
Varnost

Kandidat oziroma njegov starš se zavezuje, da bo upošteval vsa varnostna
navodila organizatorja in s tem omogočil tekočo izvedbo dogodka.
9. člen
Fotografiranje
Kandidat oziroma njegov starš se strinja, da se nastop zvočno in video snema
in/ali fotografira. Zbrana gradiva bodo namenjena promociji natečaja, objavam
v medijih in morebitnim drugim dejavnostim v zvezi z natečajem.
FINALE
10. člen
Priprave na finalni nastop, ki bo predvidoma 23. novembra 2018 v nakupovalnem
centru QLANDIA Maribor, vključujejo:
- Predstavitev izdelane nagrajene kreacije po telesnih merah avtorja, ki bo
svojo kreacijo na zaključni prireditvi tudi predstavil v samostojnem izhodu.
Če kandidat ne želi sam nositi svoje kreacije, lahko izbere drugo osebo, ki bo
njen/njegov moel in bo nosil-a krecijo na zaključni prireditvi in prišla tudi na
pomerjanje.
- Priprave na finalni nastop na dan dogodka vključujejo tudi vaje hoje po modni
pisti, pomoč pri urejanju make up-a in pričeske, če bo potrebno.
11. člen
Finalni dogodek
Na finalnem dogodku se predstavi vseh 7 nagrajenih avtorjev s svojimi kreacijami.
Vsak izvede samostojni modni izhod, ki ga v naprej pripravi v dogovoru z
organizatorjem.
S prijavo na natečaj se avtor zavezuje, da bo v primeru, da se njegova modna
skica uvrsti med 7 nagrajenih, organizatorju na svoje (potne) stroške na voljo
za pomerjanje kreacije ter na dan zaključnega dogodka, kjer se bo predstavila
realizirana kreacija po njegovi modni skici.
12. člen
POSEBNE OBVEZNOSTI TEKMOVALCEV
13. člen

Vsi izbrani avtorji so še 12 mesecev po zaključku natečaja organizatorju na voljo
za izjave, fotografiranje in nastope v okviru drugih organizatorjevih prireditev
ter za promocijske aktivnosti natečaja.
V kolikor kandidat prejme posebno nagrado morebitnih sponzorjev natečaja, ta
obveznost velja tudi do sponzorja.
KONČNE DOLOČBE
14. člen
Veljava
Ta pravilnik začne veljati dne 20.2.2018 in velja do zaključka natečaja.
Ta pravilnik velja za vse dejavnosti v okviru natečaja.
V kolikor ta pravilnik ne ureja določenega določenega segmenta natečaja, lahko
organizator uporabi tudi splošno prakso in običaje.
Organizator si pridržuje pravico do spremembe ali dopolnitve pravilnika med
potekom natečaja.
15. člen
Soglasje
Tekmovalec daje organizatorju osebno privoljenje, da se njegovi podatki
uporabljajo in računalniško obdelujejo za potrebe tega natečaja. Prav tako
lahko organizator uporablja podatke udeleženca v promocijske namene.
16. člen
Reševanje sporov
Organizator si bo prizadeval vse spore, ki bi nastali v zvezi s tem pravilnikom
in izvedbo natečaja reševati na miren in sporazumen način. V kolikor to ne bo
mogoče, je pristojno sodišče v Mariboru.
Pravilnik začne veljati z 20.2.2018.

Spodaj podpisan-a sem seznanjen-a s Pravilnikom natečaja »QL MODNI TALENT«
ter se z njim strinjam.
Podpisan-a zagotavljam, da so zgoraj navedeni podatki resnični in da nisem v
nobenem kazenskem postopku.. Prilagam naslednje priloge:

Kraj in datum:
Podpis kandidata:
Ime in priimek:
Lastnoročen podpis:
Podpis starša ali zakonitega zastopnika:
Ime in priimek:
Lastnoročen podpis:

