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Spolek pro pořádání soutěže Oděv a textil, Liberec 

vyhlašuje spolu se svými partnery 

Střední průmyslovou školou textilní, Liberec, p.o. 
a 

Fakultou textilní Technické univerzity v Liberci 
 

10. ročník soutěže 

ODĚV A TEXTIL, LIBEREC 2023 
 

Datum konání: 8. 9. 2023 
 

Místo konání:   Technická univerzita v Liberci   
  

O projektu:   
 propojení technického a uměleckého směru v oblasti textilu a oděvů 
 obeznámení studentů s činností textilních firem – technické vzdělávání 
 textilní workshopy – textilní techniky v praxi 
 ukázka výroby jablonecké bižuterie 
 prezentace tvorby studentů dle daných kategorií 
 výstava návrhů v kategorii Módní kresba 
 ocenění nejlepších kolekcí a návrhů 
 během dne možnost prohlídky prostor Fakulty textilní 

 

Vyhlášené kategorie: Ze starého nové, Zdobení oděvů, 
 Santiniho baroko v oděvu, Pocta Vivienne Westwood 

Dokument obsahuje podmínky vyhlášených kategorií. 
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Kategorie pro žáky středních škol a středních odborných učilišť 

Téma:   viz Přehled kategorií níže 

Zadání: V kolektivu nebo samostatně navrhněte a realizujte módní kolekci, 
jejíž podoba vychází ze zde vyhlášeného tématu. Provedení a výrobní 
materiály (oděvní i neoděvní) modelů v kolekci a jejich počet jsou zcela 
v kompetenci autora/autorů. 

 Kolekci si v den konání soutěže předvedou sami autoři nebo jimi (příp. 
odpovědnou osobou) určení modelové a modelky na přehlídkovém 
mole, načež bude ohodnocena porotou.  

 

Přehled kategorií 

1. Ze starého nové 
 Téma: recyklace, udržitelnost nebo jinak pojaté využívání starých materiálů 

pro tvorbu oděvů či jejich doplňků 
2. Zdobení oděvů 

 Téma: tradiční či netradiční metody zdobení oděvů 
3. Santiniho baroko v oděvu 

 Téma: inspirace architektonickou tvorbou Jana Blažeje Santiniho-Aichela 
(1677–1723), který tvořil ve svém originálním stylu barokní gotiky 

4. Pocta Vivienne Westwood 
 Téma: inspirace módní tvorbou Vivienne Westwood (1941–2022), královny 

a matky punku 

Účast ve všech výše uvedených kategoriích je zpoplatněna částkou 200,- Kč za jednu 
přihlášenou kolekci, více v části Podmínky platby.  
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Podmínky přihlášení 

1. Odpovědná osoba1 podá elektronicky přihlášku kolekce v soutěžním informačním 
systému ModelIS dostupném na webové adrese: 
https://odevatextil-liberec.cz/modelis 
Do systému je třeba se nejdříve registrovat (= vytvořit si uživatelský účet); všechny 
podrobnosti jsou na této webové stránce uvedeny. 

2. Přihláška bude odpovědné osobě systémem potvrzena e-mailem automaticky ihned 
po jejím odeslání (v případě, že potvrzení nedorazí (zkontrolujte i spamovou 
schránku), kontaktujte pořadatele). 

3. Detail odeslané přihlášky lze kdykoliv (až do 30 dní po datu konání soutěže) zobrazit 
po přihlášení do informačního systému. Je možné tam i požádat o její úpravu, 
doplnění či smazání a nahrát hudbu a fotografie (viz dále). 

Nejzazší termín podání přihlášek: 31. 5. 2023 
Na později podané přihlášky nebude brán zřetel. 
Počet přihlášených kolekcí je ve všech vyhlášených kategoriích neomezený. 

K přihlášce do soutěže je nutno dodat hudbu (formát MP3), při níž bude daná kolekce 
předváděna a také jednu až tři fotografie (formáty JPG, JPEG, BMP nebo PNG) kolekce 
nebo jejích detailů (z toho minimálně jednu fotografii celé kolekce). Fotografie budou 
použity do velkoplošného promítání v přehlídkovém sále během předvádění dané kolekce. 
Fotografie celé kolekce bude (při včasném zaslání) několik dní před konáním soutěže 
zveřejněna spolu s ostatními na Facebooku spolupořadatele soutěže Střední průmyslové 
školy textilní v Liberci. Kolekce s nejvíce lajky a jinými reakcemi udělenými do rozhodného 
data obdrží na soutěži speciální cenu.2 

Možnosti dodání hudby a fotografií: 
a. v soutěžním informačním systému ModelIS u detailu dané přihlášky 
b. e-mailem na adresu odevatextil@gmail.com nebo info@odevatextil-liberec.cz 

Nejzazší termín zaslání hudby a fotografií: 1. 9. 2023 
Pokud nebude do tohoto termínu zaslána Vámi vybraná hudba, bude Vám hudba přidělena. 
Změna hudby není z technických důvodů po tomto termínu možná. 

                                                      
1 Odpovědnou osobou může být pedagog dané školy nebo její zletilý žák (příp. nezletilý žák se souhlasem 
zákonného zástupce), který je zároveň autorem nebo jedním z autorů kolekce.  
2 Nemáte-li zájem zúčastnit se doplňkové soutěže na Facebooku, zpravte o tom nejpozději se zasláním 
fotografií pořadatele soutěže. 

https://odevatextil-liberec.cz/modelis
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Podmínky platby 

Přihlášení kolekcí do soutěže ve všech výše vyhlášených kategoriích je zpoplatněno částkou 
200,- Kč à kolekce (platba v jiné měně není možná). 

Při vyplňování přihlášky v informačním systému ModelIS zvolte prosím způsob platby: 
a. převodem na účet spolku předem 

 Po ukončení příjmu přihlášek Vám bude zaslána faktura na poplatek za 
přihlášený počet kolekcí. 

 Platbu prosím proveďte po obdržení faktury na transparentní účet 

115-3560120207/0100, variabilní symbol: číslo faktury. 
 Svoji platbu můžete sledovat na stránce: 

https://www.kb.cz/cs/transparentni-ucty/115-3560120207 

 V případě pozdějšího odhlášení kolekce se platby nevrací. 
b. v hotovosti na místě konání 

 Účast uhradíte v den konání soutěže na prezenci v hotovosti. 
 Obratem Vám bude předána faktura a příjmový doklad. 

Podmínky předvedení 

 Maximální doba předvedení jedné kolekce jsou 2 minuty. Kolekci si dle zadání 
předvedou sami žáci na vlastní choreografii a vlastní, předem zaslanou hudbu. 

 Není povoleno znečišťovat předváděcí plochu žádnými látkami ani předměty. 
 Při prezentaci, z důvodu bezpečnosti, není povoleno používat otevřený oheň, 

pyrotechnické výrobky, efekty apod. 
 Kolekce či její prvky (vč. způsobu předvedení) nemohou být v rozporu s platnými 

právními předpisy a dobrými mravy. 
 V případě zjištění porušení těchto podmínek bude kolekce diskvalifikována. 

Podmínky vyhodnocení soutěže 

Předvedené kolekce ohodnotí alespoň pětičlenná porota dle různých kritérií (dodržení 
tématu, originalita, provedení, choreografie atd.). Minimálně tři nejlepší kolekce z každé zde 
vyhlášené kategorie budou oceněny věcnými cenami. Mezi všechny kolekce středních škol 
bude také rozděleno několik speciálních cen.  

https://www.kb.cz/cs/transparentni-ucty/115-3560120207
https://www.kb.cz/cs/transparentni-ucty/115-3560120207
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Další informace 

 Předpokládaný začátek programu v 9.00 (příjezd soutěžících mezi 7.00 a 9.00; do 
8.30 možno vyzkoušet v přehlídkovém sále choreografii a hudbu). 

 Časový harmonogram bude upřesněn až dle počtu přihlášených kolekcí. 
 Pořadí kolekcí určuje pořadatel soutěže. 
 Organizátoři soutěže nebo jimi pověřené osoby budou v den konání soutěže 

pořizovat fotografické a audiovizuální záznamy předváděných kolekcí, které 
zůstanou v majetku pořadatele soutěže, a bude s nimi nakládáno dle jeho uvážení. 

 Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo upravovat popisy kolekcí po stylistické 
stránce a zkrátit je při překročení délky pěti vět. 

 Akce může být v důsledku působení nepříznivých vlivů (např. epidemiologické 
podmínky) přesunuta nebo zrušena. 

 

Případné dotazy můžete směrovat na pořadatele soutěže: 

Spolek pro pořádání soutěže Oděv a textil, Liberec 

E-mail: odevatextil@gmail.com 

Web:  https://odevatextil-liberec.cz 

Organizátoři: 

 Ing. Alena Benešová (+420 737 141 885) 
 Ing. Jana Kočí (+420 702 047 154) 
 Jiří Beneš (+420 739 809 629) 
 Lucie Šantrochová 

https://odevatextil-liberec.cz/

