
Regulamin Konkursu modowej kreatywności pt. „ The second life of denim” 

1. Organizator konkursu:  Zespół Szkół Skórzano-Odzieżowych, Stylizacji i Usług 

Nauczyciele koordynujący konkurs: 

• Renata Cichoń 

• Anita Olszewska-Zapłata 

• Współrealizator- Agnieszka Gaj-Bębenek 

2. Adresaci: 

Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów uczących się w Zespole Szkół Skórzano-

Odzieżowych Stylizacji  i Usług, niezależnie od kierunku kształcenia, którzy chcą rozwinąć  

i zaprezentować swoją pomysłowość, łącząc ze sobą dwa światy – ekologię i modę. 
 

3. Temat Konkursu 

„The second life of denim” - Drugie życie dżinsu. 
 

4. Zasady konkursu. 

• W ramach konkursu należy przygotować 1-2 prace zawierające:  

- I część w formie rysunku wykonanego dowolną techniką lub fotografii, przedstawiającą projekt 

przed przeróbką i po przeróbce; 

- II część praktyczną: gotowy projekt odzieżowy; 

• Wystarczy przerobić wszystko co „ stare” dżinsowe: spodnie, spódnicę, kurtkę itp. by stworzyć 

nową, kreatywną, niepowtarzalną rzecz.  

Można użyć dowolnych technik: malować, łączyć z innymi materiałami, dekonstruować, 

przerabiać, zszywać, rwać, wiązać, malować, doszywać, kleić, barwić itp. 

Baw się formą, kolorami, recyclingiem i zaproponuj kreację, która pokaże,  
że moda z odzysku może się wyróżnić! Wykorzystaj w stu procentach swoją fantazję! Pokaż ją 
innym przez swój projekt! 

• Praca może być indywidualna lub grupowa 2-osobowa; 

• Projekty będzie można wykonywać w ramach zajęć szkolnych, korzystając z porad technicznych 

nauczycieli: 

- Renata Cichoń – nauczyciel Pracowni konfekcjonowania odzieży; 

- Anita Olszewska-Zapłata – nauczyciel Podstaw projektowania odzieży; 

- Agnieszka Gaj-Bębenek – nauczyciel Plastyki 

• Spośród wykonanych prac będą wybrane trzy finałowe oraz dwa wyróżnienia; 

• Najciekawsze prace będą zaprezentowane w formie pokazu szkolnego, w którym zadaniem 

uczestników konkursu będzie dodatkowo stworzenie całościowej stylizacji modelki 

wykorzystując wykonany projekt; 

• Za najlepsze prace przewidziane są nagrody rzeczowe ufundowane przez Radę Rodziców przy 

Zespole Szkół Skórzano-Odzieżowych, Stylizacji i Usług. 

5. Termin realizacji 

• Udział należy zgłaszać  do 03.12.2021r. poprzez przekazanie imienia i nazwiska oraz klasy 

bezpośrednio organizatorom lub wysłanie wiadomości przez LIBRUS 

• Termin oddania projektów do 15.02.2022r. 
• Rozstrzygnięcie konkursu 22.02.2022r. 

6. Ocena prac 

Prace będą oceniane przez Jury w skład którego wejdą nauczyciele ZSSOSiU, wykładowcy i studenci 

UTH na kierunku Wzornictwo ubioru i akcesoriów mody                    

                        Zapraszamy do udziału 


