EUROSKILLS BUDAPEST 2018
VERSENYFELHÍVÁS
Jelentkezz versenyzőnek és legyél TE a szakmád Európa-bajnoka!

Az Elegant Design ZRT. a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával együtt várja
azoknak a fiatal szakembereknek, szakközépiskolásoknak, végzős szakiskolai
tanulóknak, technikusoknak, főiskolai és egyetemi hallgatóknak a jelentkezését, akik
szívesen megmérettetnék tudásukat RUHAIPARI TECHNIKUS (Fashion Design and
Technology) szakmában az ifjú szakemberek Európa-bajnokságán, a EuroSkills
Budapest 2018 versenyen.
Olyan fiatalok jelentkezését várjuk, akik 1993. január 1. után születtek, de a
jelentkezéskor 18. életévüket már betöltötték és vállalják:
•
•

a több fordulós válogatóversenyeken való részvételt,
a szakmai támogatók és a szakértők közreműködésével vezetett több
hónapon át tartó felkészítést az általuk biztosított képzőhelyeken.

Hogyan lehet jelentkezni?
A www.skillshungary.hu weboldalon, a versenyezni
menüpont alatt található online űrlap kitöltésével.
Jelentkezési határidő:

szeretnék/jelentkezés

2018. február 15. 24:00 óra

Tervezett menetrend
Előválogatóra
elektronikus
pályázati
anyag
beküldési
határideje:

2018. február 28. 24:00 óra

Döntő tervezett időpontja:

2018. március 24.

Helye:

Jelky András Iparművészeti Szakgimnázium
1084 Budapest, Rákóczi tér 4.

Mit kell hozni?

A döntőre saját felszerelést kell hozni: szabó
mérőszalag 150cm, szabókréta, szabászolló,
szálvágó olló, gombostű-varrótű-tűpárnával,
saját maga által használt vonalzókészlet,
gyűszű,
munkavédelmi
szempontból
megfelelő öltözet.
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Mi várható a válogatón?
A versenyzők előválogatását a nevezés után elektronikusan beérkező pályamunkák
értékelésével végezzük.
A pályamunkákat elektronikusan kérjük megküldeni 2018. február 28-ig Tóth
Erika Katalin részére a viselet@erikaszabosag.hu e-mail címre.
A pályamunkák alapján kerül kiválasztásra az a 16 fiatal, aki az országos döntőben
mérheti össze egymással tudását, tehetségét.
Az előválogatóra összeállítandó pályamunka tartalma:
 a versenyre jelentkező röviden mutassa be tanulmányait, szakmai önéletrajzát,
 szabadon választott témára tervezzen 3 db-os kollekcióba illeszkedő divatgrafikát,
egy modellhez gyártmánytervezést (gyártmányrajz, külalakleírás, egyszerűsített
műveletsor)
 továbbá egy 3-5 perces bemutatkozó videó felvételt, mely többek között
tartalmazza számítógépes gyártás-előkészítő rendszerek használatában elért
jártasságát, ruhakivitelezési gyakorlatát, nyelvtudásának szintjét, valamint azt,
hogy versenyzett-e már csapatban. Kérjük, mondja el, milyen tervei vannak a
jövőre nézve, a versenyen elért eredményét hogyan kívánja kamatoztatni!
Kérjük, a bemutatkozó videó felvételt egyéni felhő tárhelyre töltse fel, melynek
elérhetőségi linkjét küldje meg az elektronikus levélben, a pályázati anyaggal együtt!
A pályamunkák értékelésének eredményéről elektronikus levélben értesítjük a
versenyzőket 2018. március 09-ig.
További információ a versenyekről:
www.skillshungary.hu
www.elegantdesign.hu
Tóth Erika Katalin: viselet@erikaszabosag.hu
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