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FI CHA DE IN SC RIÇÃO

Estilistas para o VMFW KIDS 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 para criança?
O que o(a) inspira para ser um(a) Estilista?
Qual o seu Estilista favorito em Moçambique?
Qual o seu Estlista internacional favorito?
Quantos Looks de Criança vai apresentar?
8
12
16
A colecção será para menino, menina ou para ambos?
Quantos Looks vai desenhar para cada um?
Entre que idades se vai focar o público da sua colecção? (Só poderá escolher no máximo dois intervalos de idades e deverá dizer quantos looks irá fazer em cada intervalo)
(4- 5 anos)
(6-7 anos)
(8-9 anos)
(10-11 anos)
( 12-14 anos)

REQUISITOS PARA ESTILISTAS MFW KIDS
• Não existe experência miníma.
• Não existe limite de idade.
• Entregar uma fotografia tipo passe.
• Apresentar 8, 12 ou 16 desenhos da colecção e dois looks desses croquis confeccionados em tecido.
• A inscrição dos Estilistas decorrerá de 5 de Julho a 18 de Agosto de 2017.
• Terá que definir se a colecção é de menino e/ou menina. No caso de ser de menino e menina, deverá
apresentar uma peça de menino e outra de menina para avaliação. Caso seja seleccionado, deverá
indicar, caso tenha uma colecção mista, o número de looks de menino e o número de looks de
menina da colecção
a apresentar e o intervalo de idades a que se dirige cada look.

8 DE SETEMBRO DE 2017
Divulgação dos Estilistas seleccionados/aprovados para participar no Vodacom MFW KIDS 2017.
28 E 29 DE OUTUBRO DE 2017 / 4 E 5 DE NOVEMBRO DE 2017
Provas de roupas dos modelos somente com os Estilistas.
13 DE NOVEMBRO DE 2017
Entrega final das peças (todas as peças de todos os coordenados a desfilar no Vodacom Mozambique
Fashion Week KIDS deverão ser entregues)

• O processo desde a inscrição até à entrega das roupas decorrerá seguindo a cronologia abaixo:
5 DE JULHO A 18 DE AGOSTO DE 2017
Inscrição dos Estilistas (MFW KIDS) - entrega da ficha de inscrição devidamente preenchida, cópia do B.I,
1 fotografia tipo passe, entrega dos moodboards com os 6 croquis e 2 Looks de roupa representadas
nos croquis para avaliação e selecção dos Estilistas a participar no Vodacom MFW KIDS 2017.
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COMPROMISSO DE HONRA
Vodacom MFW 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 de 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 seus 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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