ATREVE-TE

A VIVER O TEU SONHO

SCHOOL DESIGNERS

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

FICHA DE INSCRIÇÃO

CONCURSO VMFW SCHOOL 2017 // 13ª Edição
Escola / Universidade / Instituto:
Nome:
Apelido:
Idade:

B. I. Nº

Telefone:
Morada:
E-mail:
Nível Académico:
Faça um resumo do seu percurso académico ( sem se esquecer de mencionar quando começou o seu interesse pela moda e porquê ):

Como tomou conhecimento do concurso VMFW School?
TV

Jornais

Amigos

Rádio

Internet ( Site do MFW )

Escola e/ou Universidade

Imprensa

Facebook

Outros

Já participou no VMFW School? Se sim, em que ano(s).
Como descreve o seu estilo de roupa? ( se é um estilo clássico, casual, etc... )
Quais os seus criadores preferidos no mundo da moda e porquê?

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 cinco anos?
O que o(a) inspira a ser um(a) Estilista?
Qual é o seu Estilista favorito em Moçambique?
Qual é o seu Estilista internacional preferido?

Requisitos para validação de inscrição:
• Inscrição até dia 18 de Agosto de 2017.
• Entregar junto com a ficha de inscrição uma fotografia de rosto, tipo passe e comprovativo da escola / universidade ou instituto.
• Apresentar um pequeno texto com o tema e descrição da colecção (10 linhas).
• Apresentar em desenho uma colecção com 6 looks e descrição de cada look ao lado de cada desenho.
• Apresentar um painel com fotografias que te inspiraram a desenhar esta colecção e com as amostras de tecido que vais utilizar.
• Se fores seleccionado para entrar no desfile MFW School, deves seleccionar um dos desenhos para confeccionar em tecido.
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COMPROMISSO DE HONRA

Concurso Escolas Vodacom VMFW 2017 // 13ª Edição

• Eu concedo ao Organizador/DDB MOÇAMBIQUE uma liberação irrevogável e indico que o Organizador/ DDB
MOÇAMBIQUE pode usar os meios de fotografia, película, registo, transmissão, para publicar ou comunicar ao
público a minha entrada, incluindo fins promocionais, relacionado com o CONCURSO VMFW SCHOOL
sem
nenhuma remuneração.
• Eu respondi a todas as perguntas no formulário de aplicação completa, honesta e correctamente e eu confirmo
não ter alterado, ocultado ou mentido em nenhum aspecto.
• Se alguma da informação que eu dei no formulário de aplicação for falsa, o Organizador/ DDB MOÇAMBIQUE está
autorizado para me excluir da competição.
• Eu concordo em estar disponível para entrevistas, audições, publicidade e todos os outros eventos relacionados
com este projecto, e para fazer o que se espera razoavelmente de mim ajudar ao Organizador/DDB MOÇAMBIQUE
com todos os arranjos necessários para a competição.
• Concordo que eu não sou um empregado ou relacionado a um empregado da DDB MOÇAMBIQUE.
• Eu compreendo e aceito estes termos e condições, e não tenho nenhuma obrigação legal que se oponha a fazer
e a assinar esta ficha de inscrição.
• O Organizador/DDB MOÇAMBIQUE não se responsabilizará por qualquer dano ou perda que possa surgir fora
da participação, ou o desempenho de obrigações como um participante neste concurso.
• Se a Organização/ DDB MOÇAMBIQUE se decidir, em não prosseguir com o concurso, os materiais fornecidos
no concurso não podem ser trocados por dinheiro ou ser transferidos a um outro partido.
• Adicionando a minha assinatura, eu reconheço que li e compreendi todos os termos e condições e aceito-os
na íntegra.

Data:

2017

Nome Completo:
Assinatura:

Contacto:

ou

E-mail:

AUTORIZAÇÃO DO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO
CONCURSO VMFW SCHOOL 2017 // 13ª Edição

Venho por este meio autorizar, na qualidade de encarregado de educação, que o(a)
possa participar no Concurso Escolas MFW 2017.
Data:

2017

Nome completo:
Assinatura:
Contacto:

ou

E-mail:
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REGULAMENTO

CONCURSO VMFW SCHOOL 2017 // 13ª Edição
O projecto MFW SCHOOL faz parte desta 13ª Edição do Vodacom Mozambique Fashion Week.
Trata-se de um concurso, direccionado às escolas e universidades de Maputo e arredores, no qual o principal objectivo é a descoberta de novos
talentos na área da moda, o seu objectivo passa pelo intercâmbio de experiências e aprendizagem técnico-profissional na área da Moda.
COMO PARTICIPAR:
3 elementos vitais ao processo de avaliação:
A COLECÇÃO (os desenhos a apresentar)
• Uma interpretação escrita da sua colecção (dos seus desenhos) de não mais de 300 palavras (contar a história da colecção, como e onde
se inspirou para a desenvolver);
• A colecção (os desenhos) deve ser projectada tendo por base um tema à escolha dos participantes;
• A colecção (os desenhos) deve consistir em roupas para Homens e Mulheres e não deve incluir roupa interior.

TERMOS E CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
Vodacom Mozambique Fashion Week para o ano de 2017 - 13ª edição.
• Participantes: estudantes com idades compreendidas entre os 14 e 21 anos;
• Este concurso é válido somente para cidadãos de nacionalidade Moçambicana;
• Este concurso é válido somente para Maputo Cidade e Província;
• O concurso é válido somente para as Universidades e Escolas Secundárias e institutos;
• Todos os esboços (desenhos) devem corresponder à colecção a ser apresentada, e de entre estes vai seleccionar um para que seja produzido
para o desfile;
• Os participantes devem entregar 6 esboços (desenhos);
• São permitidas 1 a 3 pessoas em cada projecto, sendo que todos devem preencher o formulário de aplicação (ficha de inscrição) e submeter
os seus esboços (desenhos) no mesmo envelope;
• Todos os coordenados (peças a produzir para o desfile) devem ser feitos do mesmo tamanho:
• Para um coordenado de senhora, ter em atenção as seguintes medidas (são medidas standard para um tamanho 32):
Altura: 1,75m, no mínimo.
Busto: 86cm
Cintura: 67cm
Ancas :95cm
• Para um coordenado de homem, ter em atenção as seguintes medidas (são medidas standard para um casaco tamanho 40 e calças tamanho 32):
Altura: 1,80m, no mínimo.
Peito: 101cm
Cintura: 81cm
• Os coordenados deverão ser posteriormente ajustados a cada modelo por forma a serem utilizados sem qualquer dificuldade;
• Em todas as peças a produzir devem ter pelo menos 2,5cm nas costuras, para que possam ser alteradas e reajustadas caso seja necessário.
• Todos os coordenados devem ser pendurados em cabides individuais, com plásticos protectores e devidamente identificados com o nome do(s)
estudante(s) concorrente(s);
• Nenhum material perecível ou animal vivo pode ser usado;
• Nenhuma pele real é permitida;
• A coleção deve ser projectada exclusivamente para o Concurso VMFW SCHOOL 2017 e não deve ser exibida ou mostrada antes do começo do projecto;
• As amostras de tecido devem ser anexadas a cada desenho com uma explicação breve na mesma página a indicar como serão usados e devem
ser acompanhados por desenhos técnicos;
• As inscrições incompletas não serão aceites;
• As inscrições e os desenhos DEVEM ser entregues todos juntos no mesmo pacote;
• Se seleccionado como semi-finalista, o participante deverá assinar um acordo da representação com o Organizador/DDB MOÇAMBIQUE
que deverá ser assinado para qualificação final;
• Em caso de qualquer desvio na manufactura da colecção dos coordenados originais o participante é imediatamente desclassificado;
• Participantes com um registo criminal não são permitidos no concurso;
• A decisão do júri é final e nenhuma correspondência será incorporada nesta matéria;
• Os participantes devem acrescentar uma fotografia digital e impressa e uma fotocópia do bilhete de identidade ao processo;
• Obrigatório a entrega do comprovativo da matrícula da escola e / ou Universidade que frequenta;
• Todas as inscrições devem ser entregues ao organizador/DDB Moçambique de 5 de Julho a 18 de Agosto de 2017;
• Os participantes devem entregar juntamente com a ficha de inscrição: 1 fotografia de rosto, tipo passe, um pequeno texto de 10 linhas a explicar
o tema da colecção, 6 looks em desenho com amostras dos tecidos que vai utilizar.
• Os resultados dos trabalhos seleccionados serão divulgados dia 8 de Setembro.
• Se o participante for seleccionado, deverá escolher um dos desenhos para confeccionar em tecido e este look deve ser entregue até 17 de Novembro.
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