A MAIOR PASSERELLE DA

MODA MOÇAMBICANA
ESTÁ À TUA ESPERA

ESTABELECIDOS

Mais informação: www.mfw.co.mz | facebook.com/mozFashionWeek | @MozFashionWeek

FIC HA DE IN SC RIÇÃO

Estilistas para o VMFW 2017 // 13ª Edição

Nome:
Apelido:
Nome artístico e/ou Designação como Estilista (no caso de ser o seu nome, queira por favor repetir)
Idade:

B. I. Nº

Telefone:
Morada:
E-mail:
Descreva o seu percurso profissional, de forma detalhada, no mundo da moda. (não se esqueça de mencionar a data em que começou a trabalhar como estilista).

Já participou no MFW? Se sim, em que anos e respectivas categorias?
Tem marca própria? Se sim, qual o nome da sua marca?
Como descreve o seu estilo de roupa? (se é um estilo clássico, casual, etc...).
Quais as suas referências no mundo da moda?
Qual a sua era da moda favorita? (exemplo: anos 30, anos 40, anos 60, anos 80, anos 90, etc...)
E porquê?
Onde e como se vê daqui a 5 anos?
O que o (a) inspira para ser um (uma) Estilista?
Qual o seu Estilista favorito em Moçambique?
Qual o seu Estlista internacional favorito?
Porque razão os considera uma referência?
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TERMOS E CONDIÇÕES PARA ESTILISTAS
Estilistas para o VMFW 2017 // 13ª Edição

Este evento é válido somente para cidadãos de nacionalidade moçambicana.
Todos os esboços/croquis não devem ser plagiados, nem devem ser copias de trabalhos anteriores.
São permitidas duplas no projecto. Ambos os concorrentes devem preencher uma ficha de inscrição e enviar com
os seus desenhos / moodboards.
Todos os looks devem poder ser usados sem qualquer dificuldade e devem ser desenvolvidos nos mesmos
tamanhos:
Dados para desenvolvimento de Colecção Senhora:
• Altura: 1,75m, no mínimo (considerar o desenvolvimento para um modelo que tenha no mínimo 1,75m altura);
• Busto: 86cm;
• Cintura: 67cm;
• Ancas: 95cm.
Estas medidas de Senhora são medidas standard para um tamanho 32.
Dados para desenvolvimento de Colecção Homem:
• Altura: 1,80m, no mínimo (considerar o desenvolvimento para um modelo com altura mínima de 1,80m);
• Peito: 101cm;
• Cintura: 81cm.
Estas medidas de Homem são medidas standard para um casaco tamanho 40 e calças tamanho 32.
NOTA: Todas as peças a desenvolver devem ter pelo menos 2,5cm nas costuras, para que possam ser alteradas
e reajustadas caso seja necessário.
• Todos os looks / peças devem vir em cabides com os devidos plásticos protectores e devidamente
identificados com o nome do respectivo Estilista e/ou dupla de Estilistas, e respectiva categoria
(Young Designer e/ou Estabelecido).
• Nenhum material perecível ou de animais vivos pode ser usado.
• Nenhuma pele real de animais é permitida.
• A colecção deve ser projectada exclusivamente para o Vodacom VMFW 2017 e não deve ser exibida ou mostrada
antes do começo do projecto.
• As amostras de tecido devem estar a acompanhar cada desenho com uma explicação breve.
• Ao inscrever-se neste concurso, o concorrente concede ao organizador/DDB direitos irrevogáveis, de uso
de imagem (fotografia, película, registo, transmissão, publicação e comunicação), para fins promocionais
ou de marketing relacionados a este projecto sem qualquer remuneração.
• As inscrições incompletas não serão válidas e não serão aceites.
• Todas as roupas devem ser manufacturadas da mesma forma que foram projectadas em desenho.
• Os coordenados que forem apresentados diferentes do moodboard submetido, serão imediatamente
desqualificados.
• A decisão do júri é final. Sob a mesma não cabe nenhum recurso.
• Se alguma informação dada no formulário de aplicação for falsa, o organizador/DDB estará intitulado para
excluir o participante do projecto.
• Os Estilistas que não entreguem as peças e a ficha de inscrição dentro dos períodos estabelecidos serão
automaticamente desqualificados.
• Após divulgação dos Estilistas selecionados, estes têm um prazo de 10 dias, até o dia 18 de Setembro de 2017,
para se manifestarem, por escrito, em caso de desistência, sem qualquer penalização.
• A partir do dia 19 de Setembro de 2017, qualquer Estilista selecionado a desfilar no Vodacom Mozambique
Fashion Week, que desista de participar, fora do prazo estabelecido para o efeito, será penalizado, e fica
obrigado a pagar uma multa no valor de MZM3.000,00(três mil meticais).
• No caso de Estilistas seleccionados a desfilar no Vodacom MFW, que não compareçam ao seu desfile, e sem
qualquer aviso prévio, ou justificação válida anterior ao dia do desfile, fica obrigado a pagar uma multa no valor
de MZM5.000,00(cinco mil meticais), além da multa de MZM3.000,00(três mil meticais) aplicada por desistência.
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REQUISITOS PARA ESTILISTAS
ESTABELECIDOS
• Mais de três anos de carreira dentro do VMFW;
• Seis croquis e dois looks de roupa representados nos croquis para avaliação;
• Não há limitação de idade;
• Serão necessários 20 looks
• Terá que definir se é colecção de senhora e/ou homem. No caso de ser homem e senhora, terá que submeter
um look de homem e outro de senhora para apreciação. Caso seja seleccionado deverá indicar, caso tenha
uma colecção mista, o número de looks de senhora e o número de looks de homem da colecção a apresentar.
NOTA: Os croquis/desenhos no moodboard devem ser acompanhados das amostras de tecido e cores e amostras
de acessórios (como botões, por exemplo);
Os croquis (desenhos dos coordenados) devem vir representados num moodboard;
Breve descrição da colecção que consta no moodboard, tema da colecção, onde se inspiraram, descrição da
colecção e do seu conceito, e contar a história da vossa colecção (descrevendo o conceito e a linha que como
Estilista está a seguir).
INSCRIÇÕES
A inscrição dos Estilistas decorrerá de 5 de Julho a 18 de Agosto de 2017.
O processo desde a inscrição até à entrega das roupas decorrerá seguindo a cronologia a baixo:
5 DE JULHO A 18 DE AGOSTO DE 2017
Entrega da ficha de inscrição devidamente preenchida, cópia do B.I., 1 fotografia tipo passe, entrega dos moodboards
com os 6 croquis e dois looks representados nos croquis para avaliação e selecção dos Estilistas a participar no
Vodacom MFW 2017.
8 DE SETEMBRO DE 2017
Divulgação dos Estilistas selecionados/ aprovados para participar no Vodacom MFW 2017.
Entrega das medidas exactas dos modelos alocados a cada um dos Estilistas para cada um dos looks a desfilar.
DE 6 A 10 DE NOVEMBRO DE 2017
Provas de roupas dos modelos somente com os Estilistas.
20 A 24 DE NOVEMBRO DE 2017
Entrega das roupas para desfiles Estilistas, modelos e produção.

A COLECÇÃO
A colecção deve ser composta por 6 looks que reflitam a identidade do estilista.
• A colecção deve ser projectada num moodboard sob o tema que escolher.
• A colecção a apresentar deve ser de roupa exterior direccionada a Homem e/ou Senhora, e não deve incluir
roupa interior.
• Deverão ser desenhados seis croquis num moodboard a entregar no acto da inscrição.
• O moodboard com os croquis deve conter as amostras de tecido que vai utilizar na colecção.
• Deve entregar um texto de 10 linhas a explicar o tema da colecção.
• Deve escolher dois croquis da colecção e confeccioná-los em tecido.
• Todo este material deve ser entregue junto com a ficha de inscrição nos escritórios da DDB Moçambique
(Av. Fernão de Magalhães nº 34, 3º andar, Maputo, Moçambique) até 18 de Agosto.
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COMPROMISSO DE HONRA
Vodacom VMFW 2017 // 13ª Edição

• Eu me comprometo a estar disponível para entrevistas, audições, publicidade e todos os outros eventos
relacionados a este projecto. Comprometo-me a disponibilizar a minha ajuda caso o organizador/DDB
necessite, com todos os arranjos necessários para a competição;
• Eu confirmo que não sou um empregado ou relacionado a um empregado da DDB, nem de nenhum dos
patrocinadores oficiais;
• Em caso de desistência, eu me comprometo a informar a entidade organizadora/DDB, por escrito, no prazo
estabelecido para o efeito, de 10 dias seguidos da saída dos resultados;
• Em caso de desistência e não informação à entidade organizadora/DDB, dentro dos prazos estabelecidos a
cima, eu me comprometo a pagar uma multa no valor de MZM3.000,00 (três mil meticais);
• E, no caso da não comparecer ao desfile para o qual serei alocado e, sem qualquer aviso prévio à entidade
organizadora/DDB, eu me comprometo a pagar uma multa no valor de MZM5.000,00(cinco mil meticais);
• Eu autorizo, compreendo e aceito estes termos e condições, e declaro que não tenho nenhuma obrigação legal
que se opõe à assinatura desta ficha de inscrição de acordo com os termos e condições;
• A DDB não se responsabilizará por qualquer dano ou perda que possa surgir fora da minha participação, ou
com o desempenho das minhas obrigações como participante nesta competição;
• Se o organizador/DDB se decidir, em não prosseguir com o projecto, poderá cancelá-lo sem qualquer
remuneração;
• Eu respondi a todas as perguntas da ficha de inscrição completa, honesta e correctamente e eu confirmo não
ter alterado ou mentido sobre qualquer dado;
• Assino e reconheço que li e compreendo os termos e condições, e aceito que estou limitado aos mesmos.
Nome Completo: _________________________________________________________________________________
Data: ___________ / ___________ / 20 ________
Assinatura:______________________________________________________________________________________
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