
REGULAMENT DE CONCURS 

FESTIVALUL NATIONAL STUDENTESC DE MODĂ ȘI DESIGN VESTIMENTAR 

BE CREATIVE 2019 

 

Festivalul BE CREATIVE este organizat de ASOCIAŢIA CLEOPATRA MODELS 

MANAGEMENT în parteneriat cu Primăria Municipiului Sibiu și cuprinde 2 secțiuni: 

- Design vestimentar; 

- Modele. 

Festivalul se va desfășura conform prevederilor prezentului regulament, care este 

obligatoriu pentru toți participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul 

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

 

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: 

- 21 Iulie 2019 termen limită pentru înscrierea participanților în concurs, centralizarea 

datelor si preselecția inițială din cadrul concursului de design vestimentar. Înscrierea se 

realizează prin formularul de pe site-ul www.becreativefest.ro sau pe email 

cleopatra.models.ro@gmail.com (cc cleopatra_popescu@yahoo.com ). În situația în care 

se optează pentru înscrierea prin email se vor trimite obligatoriu: Numele şi prenumele 

designerului, datele de contact, numele colecţiei cu o scurtă descriere şi câteva 

poze/schiţe sugestive. 

- 28 iulie anunțarea participanților acceptați; 

- 9-10 august desfășurarea concursurilor; 

- 10 august anunțarea și decernarea premiilor. 

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 facultăţilor/departamentelor 

de specialitate (artă sau design vestimentar) din România şi Republica Moldova.   

Colecțiile pot fi individuale sau colective.  

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

14 ani și înălțimea minimă 1,72 m secţiunea fete, respectiv 1,85 m secţiunea baieţi. 

 

 

 

http://www.becreativefest.ro/
mailto:cleopatra.models.ro@gmail.com


Juriul concursului  

Secțiunea Design Vestimentar 

- Marian Pălie - preşedinte 

Secțiunea Modele 

• Bojor Cleopatra - preşedinte 

J u r i za re  ș i  p remi i  

Desemnarea câștigătorilor se va face conform clasamentului întocmit în baza punctajelor din 

fișele de jurizare. 

Pentru secțiunea design vestimentar: 

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

funcție de următoarele criterii:  

a. Creativitate 

b. Originalitate 

c. Complexitate 

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 2019 

- Locul 2  

- Locul 3  

Pentru secțiunea modele 

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

funcţie de următoarele criterii:  

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  sec ț iu n ea  mo d e l e  

- Locul 1 – cel mai bun model Be Creative 2019 

- 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. Participanților acceptați în concurs li se asigură cazare 

(hotel de 3 stele), masă, scenă, lumini, sonorizare, modele, make up, hairstyle, proiecții video. 

Planificarea ieșirilor se va stabili în cadrul ședinței tehnice din data de 9 august.  

 

Obligațiile participanților: 

- Să se înscrie în concurs şi să confirme participarea în cazul în care au fost acceptaţi în 

concurs; 

- Să comunice organizatorilor datele de contact şi să respecte programul stabilit în 

cadrul şedinţei tehnice; 

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

copie după actul de identitate; 

 

 



 

Anexa 1 

FIȘĂ DE JURIZARE 
FESTIVALUL NATIONAL STUDENTESC DE MODĂ ȘI DESIGN VESTIMENTAR 

BE CREATIVE 2018 SECȚIUNEA DESIGN VESTIMENTAR 
9 - 10 august 2019 

 

Participant ___________________________________________________ 

 

Colecție _____________________________________________________ 

 

 

Criteriu de jurizare Punctaj Observații 

Creativitate 
  

Originalitate 
  

Complexitate 
  

TOTAL   
 

 

Clasat al _________ din _______ concurenți. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexa 2 

FIȘĂ DE JURIZARE 
FESTIVALUL NATIONAL STUDENTESC DE MODĂ ȘI DESIGN VESTIMENTAR 

BE CREATIVE 2018 SECȚIUNEA MODĂ (MODELING) 
9 -10 august 2019 

 

 

Participantă ___________________________________________________ 
 

 

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 a _________ din _______ concurente. 

 


