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Regulament CONCURS 

Young Designer on stage by Atelierele at Bucharest Fashion Week 2016 - Winter Edition 

 

1. ORGANIZATOR:  

Concursul este organizat exclusiv de brandul Atelierele ILBAH, marcă înregistrată ILBAH STUDIO SRL, str. Răsăritului, 

nr. 6, bl. 117, sc. B, ap. 78, CUI: 30983506, nr. Reg. Com. J40/14340/2012, în parteneriat cu FashionTV Romania, 

marcă înregistrată S.C. FASHION ART AGENCY SRL, str. Maria Rosetti, nr. 36, bl. 1, et. 4, apt. 17, CUI: RO 31573342, 

nr. Reg. Com. J40/5550/2013. 

Participanții la concurs sunt obligați să respecte termenii prezentați în Regulamentul Oficial al Concursului (denumit 

în continuare "Regulament"), așa cum este specificat mai jos.  

 

2. CONDIȚII DE PARTICIPARE:  

În concurs se pot înscrie doar cursanții atelierului de Design Vestimentar și Proiectare Vestimentară din cadrul 

Atelierelor ILBAH. Sunt acceptați atât cei care au finalizat cursul în cadrul Atelierele ILBAH, cât și cursanții actuali. 

Concursul este unul individual, așadar nu se acceptă în concurs echipe formate din două sau mai multe persoane.  

 

*NOTĂ: Participanții care au câștigat maximul de 2 concursuri de modă Atelierele ILBAH, cu prezentare pe podium, 

nu mai pot fi incluse în categoria tinere talente, așadar nu mai au dreptul de a intra în competiție. Concursul este unul 

special creat pentru promovarea cât mai multor tinere talente ce au finalizat cursurile Atelierele ILBAH. 

 

3. TEMA CONCURSULUI:  

Tema concursului constă în realizarea la nivel de concept/idee a unei colecții unitare de podium, pentru 

evenimentul Bucharest Fashion Week 2016 – Winter Edition. Colecția trebuie să conțină 10 ținute vestimentare - 

(alcătuite din oricâte piese vestimentare consideră respectivul participant) și să se încadreze într-unul dintre 

sezoanele primavară/vară sau toamnă/iarnă (fiecare designer va alege sezonul – de preferat ar fi sezonul 

toamnă/iarnă). 

Ulterior, fiecare dintre cei 3 câștigători ai concursului va realiza fizic 5 dintre cele mai bune ținute propuse pentru 

colecția unitară de podium, care vor fi prezentate în cadrul evenimentului din 1-4 decembrie 2016 la Bucharest 

Fashion Week 2016. 

 

“Ajuns la ediția a XXVI-a, Bucharest Fashion Week este cel mai mare eveniment de modă organizat în România, în 

cadrul căruia peste 30 de designeri români  și straini vor prezenta ultimele lor colecții. Bucureștiul se va transforma 

timp de o săptămână în capitala modei, unde nume mari ale industriei naționale  și internaționale vor pași pe 

podium. Astfel, în perioada 1-4 decembrie 2016, București devine capitala modei.” 
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4. DETALII CONCURS:  

Concursul oferă șansa unică de lansare ca fashion designer la Bucharest Fashion Week 2016 – Winter Edition!  

Vor fi desemnați 3 designeri câștigători, iar fiecare va realiza 5 ținute vestimentare de podium dintre cele 10 

propuse pentru concurs. Colecția semnată cu propriul nume sau sub numele unui brand ales de catre câștigătorul 

concursului, va fi prezentată pe scena evenimentului, Atelierele ILBAH având obligația să promoveze Colecția fiecărui 

designer câștigător. Designerii câștigători se obligă să suporte costurile de realizare ale colecției, iar Atelierele ILBAH 

rezervându- și exclusiv drepturile de promovare ale colecțiilor, în calitate de organizator al concursului. 

Planșele cu ținutele vestimentare vor fi predate pe hartie de format A4, A3 sau A2,  conținând o planșă 

inspirațională (de atmosferă/de concept)  și schițe artistice/crochiuri de modă ale întregii colecții (cele 10 ținute 

vestimentare); desenele tehnice nu sunt obligatorii, insă realizarea lor va oferi o imagine completă asupra colecției.  

Atenție: Ținutele vestimentare trebuie să faca parte dintr-o colecție unitară, al cărui concept să fie reprezentat prin 

moodboardul de atmosferă! 

Participantul trebuie să predea planșele la data stabilită la punctul 5, conform calendarului concursului. Planșele 

trebuie să conțină:  

 O planșă tip - Moodboard (Pagina de atmosferă, colaj, tableta grafica / Photoshop etc.) care să conțină 

elementele de plecare pentru colecție - conceptul întregii colecții 

 Schițe/crochiuri de modă ale colecției (10 ținute vestimentare - alcătuite din oricâte piese vestimentare 

consideră respectivul participant); tehnica este la alegere (creion, tuș, acuarelă, marker, tabletă grafică / 

Photoshop, Illustrator etc.)  

 Descrierea detaliată a produselor din punct de vedere tehnic, în desen și/sau cuvinte (detalierea în cuvinte 

nu este obligatorie, insă poate oferi o perspectivă mai amplă asupra colecției); de asemenea, propunerile 

de culoare  și mostrele de material trebuie să se regăsească pe planșe (acestea trebuie incluse pentru 

fiecare piesă vestimentară în parte). NOTA: Nu sunt acceptate produse finite (bluze, rochie, pantalon, etc.) 

ce fac parte din colecția participantă în concurs. 

 

5. DURATA  ȘI PROGRAMUL CONCURSULUI:  

Concursul se desfășoară între 23 septembrie 2016  și 24 octombrie 2016 23 septembrie – 31 octombrie 2016, după 

cum urmează: 

 Deadline-ul înscrierii la sediu  – 14 24 octombrie 2016 

 Predarea planșelor la sediu – 24 31 octombrie 2016 

 Jurizarea  și desemnarea câștigătorului – 25 octombrie 1 noiembrie 2016 

 

Realizarea colecției (cele 5 ținute vestimentare pentru fiecare designer) pentru prezentarea Bucharest Fashion 

Week 2016 – Winter Edition se va face între 26 octombrie – 25 noiembrie 2016 01 – 28 noiembrie 2016  
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Înscrierea se va face începând cu data de 23 septembrie 2016, la sediul Atelierele ILBAH: 

 – Str. Știrbei Vodă, nr. 68 – Sector 1, București;  

– Str. Romulus, nr. 4 – Sector 2, București;  

– Str. 1 Mai, nr. 6 – Ploiești, Prahova.  

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica data concursului.  

 

6. DESEMNAREA CELOR 3 CÂȘTIGĂTORI:  

Câștigătorii vor fi aleși în urma unei jurizări în colaborare cu reprezentanți de specialitate ai FashionTV Romania, în 

data de 25 octombrie 2016 1 noiembrie 2016 (vezi punctul 5). 

Premiul concursului constă în prezentarea pe podiumul Bucharest Fashion Week 2016 – Winter Edition a colecției 

semnată cu numele propriu (5 ținute vestimentare), sau sub numele brandului dorit de către designer. Fiecare 

designer se va implica activ în realizarea propriei colecții formate din 5 ținute vestimentare, va suporta costurile 

necesare și va respecta data limită menționată în regulament, având drepturi depline asupra conceptului și a 

ținutelor realizate. 

Condițiile luate în calcul la jurizare în departajarea proiectelor înscrise: 

 Originalitatea ținutelor propuse 

 Unitatea cromatică  și stilistică 

 Coerența moodboardului de atmosferă  și inspirație al colecției 

 Existența unei relații clare între moodboard  și ținutele vestimentare 

 Stilul ținutelor vestimentare pretat evenimentului Bucharest Fashion Week (ținute de podium) 

 Atașarea mostrelor de material și potrivirea lor cu fiecare concept al ținutelor vestimentare 

 Nota personală a colecției și conceptul coerent 

 Modalitatea de prezentare vizuală  

 Potențialul ținutelor vestimentare pentru prezentarea pe scena BFW 

 

7. ÎNSCRIERE: 

Înscrierea în concurs se face prin completarea formularului de înscriere și achitarea numerar a taxei de participare în 

valoare de 200 lei la sediile Atelierele ILBAH menționate la punctul 5. Data limită de înscriere este 14 24 octombrie 

2016. Pentru mai multe detalii  și informații vă punem la dispozitie numarul de telefon: 0729 397 806. 

Formularul de înscriere trebuie completat cu datele reale pentru a putea contacta câștigătorul.  
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8. LITIGII:  

În eventualitatea unei dispute asupra validității unei înscrieri, decizia Organizatorului este definitivă. Eventualele 

litigii apărute între organizator și participanții la concurs se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta 

nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente.  

 

Drepturile de autor asupra întregii colecții sunt rezervate exclusiv cursantul/absolventului cursului de Design 

Vestimentar/Proiectare Vestimentară, în calitate de participant la acest concurs, ținutele purtând numele 

designerului câștigător. Atelierele ILBAH își rezervă dreptul de a promova colecția semnată cu numele designerului 

Atelierele ILBAH, drepturile de autor fiind exclusiv rezervate acestuia. 

 

10. CLAUZE FINALE:  

Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru orice fapt care determină imposibilitatea validarii unui câștigător  

și reluarea extragerii pană la validarea unui alt câștigător, cum ar fi: imposibilitatea de notificare în scris a 

câștigătorului cauzată de schimbarea adresei de e-mail a participantului sau neprimirea, necitirea corespondenței de 

către acesta, etc.  

Organizatorul va lua toate măsurile necesare pentru desfășurarea concursului în condițiile normale, conform celor 

prezentate, însă nu își asumă răspunderea pentru eventualele nemulțumiri, contestații ale participanților, care nu 

vizează încîălcări ale cadrului legislativ în vigoare.  

Prin înscrierea la acest concurs, participantii sunt de acord să respecte  și să se conformeze tuturor prevederilor, 

termenilor  și condițiillor prezentului Regulament.  

Numarul minim de participanți este de 25 de persoane. În cazul în care numărul de persoane înscrise la acest 

concurs este mai mic de 25, Atelierele ILBAH își rezervă dreptul de a amâna concursul pană la o dată restabilită  și 

comunicată ulterior.                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

     Vă mulțumim,  

                                                                                                                                           Echipa  

                                                                                                                                                                    


