
 

Směrnice pro soutěž AVANTGARDA 2020 
Obor – oděvní návrhářství 

 

  Soutěž má tři kategorie: 
 

1. Oděvní materiál – model je zhotoven z klasických textilních materiálů 
 

2. Netradiční materiály – na model je použit jakýkoli netextilní materiál  
(papír, folie, kov, peří, rostlinný materiál atd., jen v případě nezbytnosti  
lze použít doplňkově oděvní materiál) 
 

3. Čtyři roční období – model může být vytvořen z libovolného materiálu 
(lze použít textilii, kožešiny, papír, rostlinný materiál, peří, atd...) 

 
1) Soutěže AVANTGARDA 2020 se mohou zúčastnit žáci a žákyně SOŠ, SOU a U jednotlivě i ve skupinách. 
 
2) Každá kolekce nebo model ponese vlastní název.  

 
3) Předvedení každé kolekce bude trvat max. 2 minuty. 

 
4) Každá škola může soutěžit max. se 3 kolekcemi ve 3 kategoriích tzn. max. s 9 kolekcemi.  

V každé kolekci může předvádět max. 5 modelů 
 

5) Bude se hodnotit:  

 celkový vzhled - fantazie, výtvarná náročnost 

 technické a řemeslné provedení 

 myšlenka, děj 

 choreografie 
 

6) Hudbu ve formátu mp3, nákres a komentář je potřeba dodat nejpozději 3 týdny předem a to  
e-mailem s popisem: název kolekce, škola (dle přihlášky – na všech náležitostech stejně),  
poté není již možné dělat žádné změny - jen vyřazení kolekce!!!  

 
7) Není možné manipulovat se světly a další technikou z důvodu zachování rovných podmínek pro  

všechny soutěžící 
 

8) Příjezd soutěžících nejdéle 30min. před začátkem soutěže. 
 

9) V přihlášce je nutno uvést čitelně celá jména soutěžících, e-mail a mobil na mistrovou  
nebo vyučující.  
 

10) Všichni, kteří se chtějí přehlídky se svými modely zúčastnit, zašlou vyplněné přihlášky na email:  
fiser@vll.cz (Petra Fišer) nejpozději do 20. března 2020. 
 

11) Do soutěže může být zařazen pouze ten model (kolekce), který je uveden v přihlášce! 
 

12) Všechny zúčastněné modely budou předvedeny a vyhodnoceny na módní přehlídce, která proběhne  
u příležitosti výstavy Elegance 2020, jenž se koná ve dnech 16. 4. – 19. 4. 2020 na Výstavišti v Lysé nad 
Labem.  
Zahájení soutěže je stanoveno na čtvrtek 16. dubna 2020 v 10:00h.  
Vyhlášení výsledků a slavnostní předání cen pak téhož dne po 14.00 hodině. 
 

13) Nedodržení propozic znamená diskvalifikaci!!! 
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