
REGULAMENT DE CONCURS 

FESTIVALUL NATIONAL STUDENTESC DE MODĂ ȘI DESIGN VESTIMENTAR 

BE CREATIVE 2017 

 

 Festivalul BE CREATIVE este organizat de ASOCIAŢIA CLEOPATRA MODELS 

MANAGEMENT  cu sediul în Sibiu, Str. Lupeni, nr. 52, ap. 19 , CUI 36008129,  având contul 

bancar nr. RO42BTRLRONCRT0342544701, deschis la Banca Transilvania. 

Festivalul se va desfășura conform prevederilor prezentului regulament, care este 

obligatoriu pentru toți participanții. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul 

regulament, dar nu înainte de ai anunța pe cei implicați. 

Evenimentul se află pe agenda culturală a orașului, este cofinanțat de Primăria 

Municipiului Sibiu și cuprinde 2 secțiuni: 

- Design vestimentar; 

- Modele. 

 

Obiectivele principale ale evenimentului sunt: 

 stimularea competitivităţii, a creativităţii şi a originalităţii în rândul designerilor 

vestimentari aflaţi la începutul carierei artistice; 

 descoperirea şi promovarea tinerelor talente şi promovarea acestora în domeniul 

modelingului; 

 facilitarea accesului gratuit la o serie de acţiuni de exprimare publică, prin organizarea de 

spectacole, prezentări de modă, concurs de modele; 

 încurajarea şi impulsionarea exprimării artistice; 

 aprecierea şi recompensarea talentelor ce reuşesc prin muncă şi ambiţie să facă 

performanţă; 

 folosirea evenimentului pentru promovarea orașului Sibiu. 

 

Calendar: 

- 31 iulie 2017 termen limită pentru înscrierea participanților în concurs, centralizarea 

datelor si preselecția inițială din cadrul concursului de design vestimentar; 

- 07 august anunțarea participanților acceptați; 

- 26-27 august desfășurarea concursurilor; 

Condiții de participare: 

Concursul de design vestimentar este dedicat persoanelor fizice, cu vârsta peste 18 ani, 

studenți (masteranzi, doctoranzi) în ani terminali sau absolvenţi ai departamentelor de 

specialitate (artă sau design vestimentar) din România.   

Colecțiile pot fi individuale sau colective.  

Nu vor fi acceptate în concurs colecții vestimentare care au fost prezentate, pe parcursul 

anului 2017, în evenimente culturale desfășurate în Sibiu. 

Participanților acceptați în concurs li se asigură cazare la un hotel de 3 stele (26-28 august 

2017), masă (26-28 august 2017), scenă, lumini, sonorizare, modele, make up, hairstyle, proiecții 

video. 

Comisia de selecţie, evaluare şi apreciere a participanţilor din cadrul secţiunii de Design 

Vestimentar este prezidată de Marian Pălie. 

 



Concursul de modele este dedicat persoanelor fizice, fete sau băieți, cu vârsta de minim 

14 ani și înălțimea minimă 1,72 m fete respectiv minim 1,83 băieţi. Participarea la eveniment nu 

este condiţionată de semnarea unui contract de colaborare de exclusivitate. Dacă sunteţi sub 

contract cu o altă agenţie, înainte de înscrierea în concurs, va trebui să obţineţi acceptul agenţiei 

mamă.  

Modelelor acceptate în concurs li se asigură cazare (hotel de 3 stele) şi masă în Sibiu, pe 

timpul desfăşurării evenimentului (26-28 august 2017). 

Experienţa pe catwalk constituie un avantaj. 

Comisia de selecţie, evaluare şi apreciere a participanţilor din cadrul secţiunii de Modele 

este prezidată de Cleopatra Popescu (Bojor). 

 

J u r i za re  ș i  p remi i  

Desemnarea câștigătorilor se va face conform clasamentului întocmit în baza punctajelor 

obţinute de fiecare participant în fișele de jurizare. 

 

Pentru secțiunea design vestimentar: 

 Reprezentanții juriului vor puncta individual, cu note intre 1 si 10, fiecare colecție (in 

funcție de criteriile enumerate mai jos).  

a. Capacitatea de a coagula si transmite un concept coerent stilistic, 

b. Complexitate de croi si arhitectura  de tipar, 

c. Discurs cromatic armonios, 

d. Concepție de styling, 

e. Competitivitate creativa in echilibru cu potențialul de vânzare. 

 Nota juriului va fi media aritmetica a tuturor notelor individuale acordate de membrii 

juriului. 

 

P r emi i  d es i gn  v e s t im en t a r  

- Locul 1 – și marele premiu Be Creative 2017 

- Locul 2  

- Locul 3  

 

Pentru secțiunea modele 

Reprezentanții juriului vor puncta individual, cu note intre 1 si 10, fiecare model (in 

funcție de criteriile enumerate mai jos).  

a. Dimensiuni 

b. Mers și prezență scenică 

c. Expresivitate în fața camerelor 

d. Capacitatea de a pune în valoare ținutele vestimentare. 

- Nota juriului va fi media aritmetica a tuturor notelor individuale acordate de membrii 

juriului. 

 

P r emi i  s ec ț iu n ea  mo d e l e  

- Locul 1 – cel mai bun model Be Creative 2017 

- Locul 2 

- Locul 3  

 



Diverse 

Deciziile juriului nu pot fi contestate. 

Organizatorul își rezerva dreptul de a elimina din concurs pe cei care încalcă prezentul 

regulament. 

Planificarea ieșirilor se va stabili în cadrul ședinței tehnice din data de 26 august.  

Obligațiile participanților: 

- Să se înscrie în concurs folosind formularul de înscriere de pe pagina 

www.becreativefest.ro În cazul în care, în termen de 24 de ore, nu primesc un email 

de confirmare a primirii datelor solicitate prin intermediul formularului de pe site 

(nume, prenume, detalii colecţie) să notifice organizatorii evenimentului printr-un 

email la contact@becreativefest.ro , cleopatra_popescu@yahoo.com 

- Să prezinte organizatorilor, la ședința tehnică desfășurată anterior concursului, o 

copie după actul de identitate; 

- Să comunice organizatorilor numărul ținutelor (fete/băieți) din colecția cu care s-a 

înscris în concurs; 

- Să respecte programul și să se prezinte în backstage, cu colecția din concurs, cu cel 

puțin o oră înainte de începerea evenimentului; 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASOCIAŢIA CLEOPATRA MODELS MANAGEMENT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.becreativefest.ro/
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Anexa 1 

FIȘĂ DE JURIZARE 
FESTIVALUL NATIONAL STUDENTESC DE MODĂ ȘI DESIGN VESTIMENTAR 

BE CREATIVE 2017 SECȚIUNEA DESIGN VESTIMENTAR 
26-27 AUGUST 2017 

 

Participant ___________________________________________________ 

 

Colecție _____________________________________________________ 

 

 

Criteriu de jurizare Punctaj Observații 

Capacitatea de a 

coagula si transmite un 

concept coerent 

stylistic. 

  

Complexitate de croi 

și arhitectura  de tipar. 

  

Discurs cromatic 

armonios. 

  

Concepție de styling.   

Competitivitate 

creativă în echilibru cu 

potențialul de vânzare. 

  

   

TOTAL   
 

 

Clasat al _________ din _______ concurenți. 

 

 

 



Anexa 2 

FIȘĂ DE JURIZARE 
FESTIVALUL NATIONAL STUDENTESC DE MODĂ ȘI DESIGN VESTIMENTAR 

BE CREATIVE 2017 SECȚIUNEA MODĂ (MODELING) 
26-27 august 2017 

 

 

Participant(ă) ___________________________________________________ 
 

 

Data nașterii: _____________________  
Culoare par......................  
Culoare ochi.....................  

 

 

Criteriu de jurizare Punctaj Observații 

Înălțime _______ 

Greutate _______ 

  

Dimensiuni _________   

Mers și prezența scenică   

Expresivitate în fața 

camerelor 

  

Capacitatea de a pune în 

valoare ținutele 

vestimentare 

  

TOTAL   

 

 

Clasată al (a) _________ din _______  

 


