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„POLISH TALENT SUPPORT 2016” 

MIĘDZYNARODOWY KONKURS MODY 
DLA OSÓB POLSKIEGO POCHODZENIA 

 
ORGANIZATORZY 
Konkurs organizowany jest przez Polską Fundację Sztuki i Mody oraz Krakowskie Szkoły 
Artystyczne (Cracow School of Art and Fashion Design), ul. Zamoyskiego 52, 30-523 Kraków, 
działające na rynku edukacyjnym od 1989 roku, głównych organizatorów Cracow Fashion 
Week. 
 
ZASADY UDZIAŁU 

1. W konkursie brać może udział każda osoba polskiego pochodzenia, która posiada 
świadectwo ukończenia szkoły średniej w dowolnym kraju oraz mieszka na stałe 
poza granicami Polski. 

2. Wiek uczestników: bez ograniczeń.  
3. Spośród nadesłanych prac zostanie wybranych 6-12 finalistów konkursu. 
4. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

 
TEMAT 
W ramach konkursu należy zaprojektować autorską kolekcję 3-4 sylwetek inspirowanych 
tematem wiodącym "Simpli-city". 
 
ZASADY KONKURSU  

 
1. Zgłoszenia do konkursu odbywać się będą drogą mailową. Zdjęcia oraz zeskanowany 
wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy należy przesyłać na adres mailowy 
fashioncompetition@ksa.edu.pl. 
2. Projekty graficzne lub zdjęcia w kolorze powinny przedstawiać przód i tył każdego 
modelu oraz prezentować detale. Każdy model powinien być przedstawiony na osobnej 
planszy (format A4) i podpisany przez autora. 
3. Technika wykonania prac jest dowolna. 
4. Zgłoszenia do konkursu będą przyjmowane wyłącznie w formie cyfrowej oraz powinny 
spełniać wszystkie poniższe warunki: format JPG, 700 px dłuższy bok, 72 dpi. 

 
TERMINY KONKURSU 

30 czerwca 2016  

Nadesłanie projektów oraz zeskanowanego, wypełnionego i podpisanego formularza 

http://www.ksa.edu.pl/
mailto:ksa@ksa.edu.pl


zgłoszeniowego na adres mailowy fashioncompetition@ksa.edu.pl. Prace graficzne do 
konkursu będą przyjmowane wyłącznie w formie cyfrowej oraz powinny spełniać nastepujące 
warunki: format JPG, 700 px dłuższy bok, 72 dpi. 

10 lipca 2016  

Finaliści zostaną poinformowani o decyzji jury.  

25 sierpnia 2016 

Nadesłanie przez finalistów zdjęcia minimum jednej, wybranej przez jury i zrealizowanej 
sylwetki. Zdjęcia będą przyjmowane wyłącznie w formie cyfrowej oraz powinny spełniać 
nastepujące warunki: format JPG, 700 px dłuższy bok, 72 dpi. 

8 września 2016  

Rozstrzygnięcie konkursu. 

25 marca 2017 

Pokaz nagrodzonych sylwetek w czasie Cracow Fashion Week 2017. 

 

NAGRODY 
 

1. Pierwsza nagroda:  
 a) Roczne stypendium w Krakowskich Szkołach Artystycznych (Cracow School of  Art   
and Fashion Design); termin realizacji nagrody do ustalenia ze Szkołą; 

 Możliwość nauki w języku polskim (studia dzienne lub zaoczne). 

 Możliwość angielskinauki w języku (studia dzienne). 

 Realizacja nagrody: 2017 lub 2018 rok. 
 b) Prezentacja wybranych przez jury 2 sylwetek z kolekcji zgłoszonej do Konkursu w 
 czasie Cracow Fashion Week 2017. 
 c) 2 noclegi w hotelu w centrum Krakowa w dni pokazu (przymiarki i pokaz). 
 d) Prezentacja na stronie i profilu Facebook Cracow Fashion Week oraz na stronie 
 www.polishtalentsupport.pl. 
 

2. Druga nagroda: 
 a) Semestralne stypendium w Krakowskich Szkołach Artystycznych (Cracow School of 
 Art and Fashion Design); termin realizacji nagrody do ustalenia ze Szkołą. 

 Możliwość nauki w języku polskim (studia dzienne lub zaoczne). 

 Możliwość angielskinauki w języku (studia dzienne). 

 Realizacja nagrody: 2017 lub 2018 rok. 
 b) Prezentacja wybranych przez jury 2 sylwetek z kolekcji zgłoszonej do Konkursu w 
 czasie Cracow Fashion Week 2017. 
 c) 2 noclegi w hotelu w centrum Krakowa w weekend pokazu (przymiarki i pokaz). 
 d) Prezentacja na stronie i profilu Facebook Cracow Fashion Week oraz na stronie 
 www.polishtalentsupport.pl. 
 

3. Wszyscy finaliści: 
 a) Bezpłatny udział w tygodniowych warsztatach organizowanych przez Krakowskie Szkoły 
 Artystyczne (Cracow School of Art and Fashion Design); termin: luty lub lipiec-wrzesień 
 2017 (w języku polskim).  
 b) Prezentacja na stronie i profilu Facebook Cracow Fashion Week oraz na stronie 
 www.polishtalentsupport.pl. 
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4. Powyższe nagrody nie mogą zostać zamienione na ekwiwalent pieniężny. 
 
JURY KONKURSU 

 Joanna Gaweł  - dyrektor, Szkoła Artystycznego Projektowania Ubioru 
 Wojeciech Bednarz - główny projektant Vistula, wykładowca SAPU 
 Pat Guzik - wykładowca SAPU, zwyciężczyni konkursu Eco Chic Design Awards 
 (Hongkong Fashion Week) 
 Anka Walicka - wykładowca SAPU, zwyciężczyni konkursu Fashion Culture (Londyn) 
 Anna Niemczyk-Gadd - wykładowca SAPU, juror Arts of Fashion Competition (San 
 Francisco) 
 Waleria Tokarzewska-Karaszewicz - absolwentka SAPU, zwyciężczyni nagrody na 
 Fashion Week Poland 
 Joanna Organiściak - zwyciężczyni Międzynarodowego Konkursu dla Projektantów 
 Mody Złota Nitka 
 
 
PRAWA AUTORSKIE 

Projekt przekazany na konkurs traktowany jest jako dokumentacja konkursu, bez możliwości 
przeniesienia praw autorskich bez zgody twórcy. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Uczestnik Konkursu z chwilą nadesłania prac na Konkurs oświadcza, że:  
1. Akceptuje niniejszy Regulamin;  
2. Jest autorem prac oraz przed wysłaniem prac na konkurs uzyskał zgodę osób biorących 

udział przy powstawaniu pracy na uczestnictwo w Konkursie oraz publikacje bez 
ponoszenia ich kosztów przez organizatora; 

3. Przyjmuje na siebie odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich związane z 
prawami autorskimi; 

4. Wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby konkursu 
zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych dn. 29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz. 
833 z póz. zm.;  

5. Udziela Organizatorowi  Konkursu nieodpłatnej licencji niewyłącznej, uprawniającej 
Organizatora do korzystania przez czas nieoznaczony oraz bez ograniczeń 
terytorialnych z przesłanych zdjęć na wszystkich polach eksploatacji do działań 
promujących konkurs; 

6. Udziela zgody na publikacje zdjęć w materiałach drukowanych, na stronach 
internetowych i profilach społecznościowych Organizatorów oraz partnerów konkursu 
w ramach działań promocyjnych konkursu. 

7. Przed wysłaniem zdjęć zrealizowanych projektantów na konkurs uzyskał zgodę 
rodziców lub opiekuna prawnego osób niepełnoletnich, o ile ich wizerunek znajduje 
się na zdjęciach. 

 

INFORMACJA O ORGANIZATORZE 

Krakowskie Szkoły Artystyczne zapewniają kształcenie (dzienne i zaoczne):  

 

 Projektowanie mody:  

 Szkoła Artystycznego Projektowania Ubioru: dwu i pół-letni program: w języku 



 polskim dzienne i zaoczne (weekendy) lub dzienne w języku angielskim  

 Visual merchandising:  

 Szkoła Visual Merchandisingu: dwuletni program: w języku polskim dzienne i zaoczne 
 (weekendy)  

 Konstrukcja ubioru 

 Szkoła Konstrukcji Ubioru: półtoraroczny program w języku polskim zaoczne 
 (weekendy)  

 Fotografia:  

 Szkoła Kreatywnej Fotografii: dwuletni program: w języku polskim dzienne i zaoczne 
 (weekendy) oraz dzienne partly in English 

 Projektowanie wnętrz i design:  

 Szkoła Wnętrz i Przestrzeni: dwuletni program: w języku polskim dzienne i zaoczne 
 (weekendy) 

 Aktorstwo:  

 Szkoła Aktorska SPOT: dwuletni program: w języku polskim dzienne i zaoczne 
 (weekendy) 

 Choreografia: 

 Szkoła Choreografii: roczny program w języku polskim zaoczne (weekendy)  

 

Każda ze szkół posiada własny profil na Facebooku. 

 

Krakowskie Szkoły Artystyczne są organizatorem dwóch dużych wydarzeń o zasięgu 
międzynarodowym:  

 Cracow Fashion Week www.cracowfashionweek.com 

 Zaprojektowani – Krakowskie Spotkania z Dizajnem www.zaprojektowani.com.pl 

 

Informacje:  

Krakowskie Szkoły Artystyczne  | FB - Krakowskie Szkoły Artystyczne | FB – Cracow School of 
Art and Fashion | FB – Szkoła Kreatywnej Fotografii | FB – Szkoła  Artystycznego 
Projektowania Ubioru SAPU  | Instagram - Krakowskie Szkoły Artystyczne | Instagram - SAPU | 
Cracow Fashion Week | Zaprojektowani 
 
 

http://www.cracowfashionweek.com/
http://www.zaprojektowani.com.pl/
http://www.ksa.edu.pl/
http://www.facebook.com/KrakowskieSzkolyArtystyczne
http://www.facebook.com/CracowSchoolofArtandFashion
http://www.facebook.com/CracowSchoolofArtandFashion
http://www.facebook.com/SzkolaKreatywnejFotografii
http://www.facebook.com/Szko%C5%82a-Artystycznego-Projektowania-Ubioru-SAPU-561507720615852/?fref=ts
http://www.facebook.com/Szko%C5%82a-Artystycznego-Projektowania-Ubioru-SAPU-561507720615852/?fref=ts
http://www.instagram.com/krakowskie_szkoly_artystyczne
http://www.instagram.com/sapu_krakow/
http://www.craccowfashionweek.com/
http://www.zaprojektowani.com.pl/

