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1. Bevezetés
A Patronage 99’ Alapítvány hagyományteremtő szándékkal pályázatot hirdet divatdíj
elnyerésére.
A divatdíj mentora dr. Medgyessy Ildikó divatszakember, a Magyar Divatintézet nemzetközi
főosztályvezetői tisztségét töltötte be 10 évig, ezt követően az ’Ez a Divat’ folyóirat
főszerkesztője. Emellett szerkesztette az Andi-Bandi gyermek divatlapot és az Ez a Divat
orosz nyelvű változatát negyedévente. Szerkesztője volt az évente megjelenő Ez a Divat
Évkönyvnek is. Jelenleg 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 férfiöltözködésben.
4. Bírálati szempontok:

A pályázók a pályaműveikben mutassák be, 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:
Leírást arról:
- 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
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- harmonikus
- Milyen egyéb ismérvei vannak a városi nő és férfi mindennapi öltözéknek a pályázó
divattervező szerint?
A pályázók maximum 2db elkészített modellel nevezhetnek a divatdíjra a névvel
ellátott, kinyomtatott pályamű dokumentációval, melynek tartalmaznia kell a
pályamű rövid leírását, műszaki dokumentációt, a szakmai bemutatkozást és a
jelentkezési lapot, melyeket, az alábbi címre kérünk beküldeni:
Elegant Design, 1089 Budapest, Elnök utca 1.

A jelentkezési lap letölthető innen: https://patronage99.hu/palyazat/
A pályázati dokumentációt névvel, pályamunka megnevezéssel e-mailben is kérjük
beküldeni.

A pályázati dokumentációnak az alábbi követelményeknek kell megfelelni:
- 1db maximum 10MB, maximum 5 oldalas műszaki dokumentáció PDF formátumban
(a tervezési folyamat bemutatása rajzokkal, fotókkal, anyagvágatokkal, illetve
anyagtípus megnevezésével, végleges színes tervekkel);
- A pályamű rövid szöveges leírása (max: 3000 karakter) PDF dokumentumban;
- A pályázó rövid szakmai bemutatkozása (max: 3000 karakter) PDF dokumentumban
A pályamű leírást, műszaki dokumentációt, a rövid bemutatkozást és a kitöltött
jelentkezési lapot az alábbi e-mail címre kérjük küldeni: info@patronage99.hu
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6. Díjak:
I.
II.
III.

helyezett: 300 000 Ft.
helyezett: 150 000 Ft
helyezett: 100 000 Ft

Különdíj:
Az Elegant Design Zrt. felajánlja, hogy a különdíjban részesülő munkáját
szériagyártásban elkészíti, és a tervezővel való megállapodás szerint saját csatornáin
árusítja majd.

7. Benyújtás:
A járványhelyzetre és a nagy érdeklődésre való tekintettel, az alapítvány pályázatának
jelentkezési határidejét, zsűrizését illetve záróeseményét is elhalasztjuk 2021-re.
Jelen helyzetben ezt a lépést látjuk a legbölcsebbnek.
Az új időpontok:
A pályázatok beérkezési határideje: 2021. január 15.
A házi zsűrizés lebonyolítása: 2021. Február 25.
A pályamunkákat a divatszakma rangos képviselőiből álló szakmai zsűri elemezi és dönt a
beérkezett modellek alapján.

8. Eredményhirdetés és Ünnepélyes díjátadó:
FIGYELEM!
A divatbemutatóval és eredményhirdetéssel egybekötött gála 2021. márciusában kerül
megrendezésre. Minden további információról folyamatosan tájékoztatjuk Önöket.
Megértésüket köszönjük, és további jó munkát kívánunk.
Patronage ’99 Alapítvány kuratóriuma
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