
»BODI IN!« 
razpis natečaja modnih kreacij  

s poudarkom na različnih mladinskih subkulturah  
ter zaključnim dogodkom, modno revijo,  

4. decembra 2009 ob 19. uri 
 
 
Namen natečaja:  
− dati možnost mladim oblikovalcem, da predstavijo svoje ideje in delo  
− dati možnost za predstavitev različnih slogov oblačenja mladih hkrati z možnostjo 

celostne predstavitve sloga oz. mladinske subkulture 
 
 
Cilj natečaja: modna revija kreacij mladih ustvarjalcev, ki predstavljajo sloge oz. 
mladinske subkulture 
 
 
Natečaj ni tekmovalne oblike, temveč daje možnost javne predstavitve mladih 
ustvarjalcev ter fotografiranje in javne objave fotografij ustvarjenih del. 
 
 
Kategorije natečaja: 
Kot modna kreacija, ki ustreza natečaju »BODI IN«, se šteje: 
1. kategorija - kombinirana: kupljen izdelek, ki je s strani avtorja bistveno 

spremenjen in končna podoba kreacije odraža kreativnost avtorja 
2. kategorija - neprofesionalno avtorsko delo: avtorska kreacija udeleženca 

natečaja, ki se s kreiranjem ne ukvarja profesionalno 
3. kategorija - profesionalno avtorsko delo: avtorska kreacija udeleženca 

natečaja, ki se s kreiranjem ukvarja profesionalno 
 
 
Pogoji: 
− na natečaju lahko sodelujejo mladi do 29. leta starosti, 
− sodelujoči v natečaju mora biti avtor kreacije, s katero sodeluje, 
− avtor lahko sodeluje z do 5 kreacijami, 
− avtor kreacije zagotovi 'model', ki predstavi kreacijo na modni reviji in s tem 

omogoči fotografiranje kreacije (zaželeno je, da so modeli bodisi sovrstniki bodisi 
avtor sam), 

− dovoljeno je sodelovanje z izdelki, ki niso bili prvotno namenjeni temu natečaju, 
− dela, ki ne bodo izpolnjevala pogojev natečaja, ne bodo uvrščena v modno revijo, 
− avtorji zadržijo vse avtorske pravice nad kreacijami, 
− avtorji kreacij soglašajo s fotografiranjem kreacij oz. njihovih modelov na modni 

reviji ter objavo fotografij za potrebe  Mladinskega centra Jesenice ter v medijih. 
 
 
Prijava  
na e-mail dmcj@siol.net in sicer: 

1. izpolnjen obrazec v .doc ali .pdf formatu  
2. datoteko, ki vsebuje skico kreacije  

(skenirana skica ali foto posnetek skice  v jpg/jpeg formatu) 
najkasneje do 23. novembra  
oziroma do 11. novembra v primeru, da bi želeli obiskati 3 brezplačne strokovno 
vodene delavnice v mesecu novembru. 
 
 
Vse dodatne informacije na tel. 04 5884 680! 
 


