
REGULAMIN V PRZEGLĄDU 
 

„MAŁA REWIA MODY DZIECIĘCEJ” 
zgodnie z hasłem 

„UBIERZ DZIECKO MODNIE I WYGODNIE” 
 

I. Postanowienia ogólne 
1. Organizator Przeglądu  „Mała Rewia Mody Dziecięcej”: 

Oddział ZNP Warszawa Praga-Południe, Rembertów, Wawer, Wesoła - Sekcja Wychowania 

Przedszkolnego;  

Adres: al. Stanów Zjednoczonych 24, 03-964 Warszawa,  

Tel./fax: 22-671-73-35; 

e-mail: znppld@interia.pl; praga-poludnie@znp.edu.pl 

2. Przegląd ma charakter dwufazowy: 

 I  etap:   

- 9.XI.2012r. - dostarczanie zdjęć dzieci w strojach konkursowych oraz Karty Uczestnika; 
-15.XI.2012r. - wstępna weryfikacja – wyłonienie kandydatów,zawiadomienie o 

zakwalifikowaniu się do pokazu finałowego; 

 II etap:  

– 26.XI.2012r. pokaz finałowy, który odbędzie się w Centrum Promocji Kultury Dzielnicy 

Praga-Południe, ul. Podskarbińska 2. 

3. Przegląd jest adresowany do dzieci w wieku 3 -7 lat.  

4. Organizator zaprasza do udziału w Przeglądzie dzieci z rodzicami lub opiekunami i nauczycielami, 

których pasją jest projektowanie oraz kompletowanie gustownego i funkcjonalnego ubioru dziecięcego. 

5. W Przeglądzie z placówki może uczestniczyć maksymalnie 5–cioro dzieci. 

II. Kategorie przeglądu 
a - Moda  karnawałowa - zgadnij, kim jestem ? 
b - Moda  wizytowa  - szyk i elegancja, estetyka! 

c - Moda  codzienna  - modnie i wygodnie na co dzień! 

d - Moda  awangardowa - noszę to, co lubię! 

III. Kryteria oceny 
Mała Rewia Mody Dziecięcej ma na celu ukazanie niestandardowych,  

a zarazem funkcjonalnych ubiorów dla dzieci w wieku przedszkolnym,  charakteryzujących się niecodziennym 

połączeniem stylów, materiałów i kolorów, niekonwencjonalnym pomysłem, oryginalnym ujęciem, 

różnorodnością i oczywiście dodatkami. 

Zgodnie z tymi założeniami przyjęto następujące kryteria oceny: 

a - funkcjonalność 

b - kreatywność 
c – harmonijny dobór materiałów, kolorów i dodatków 

d - estetyka. 

IV. Etapy i warunki przystąpienia do Przeglądu 
1. Do dnia 9.XI.2012r. należy dostarczyć do Biura Związku podpisane imieniem i nazwiskiem ZDJĘCIA 

KANDYDATÓW w strojach konkursowych z wypełnioną KARTĄ UCZESTNIKA. 

2. Dnia 15.XI.2012r. Komisja Przeglądu z nadesłanych zdjęć i opisów przedstawiających zaprojektowane 

stroje wybierze najciekawsze propozycje.  

3. Informacje o zakwalifikowaniu się kandydatów do finału przesłane zostaną drogą elektroniczną do 

przedszkoli i szkół, z których nadeszły zgłoszenia z prośbą o potwierdzenie udziału w pokazie 

finałowym. 

4. Finał Przeglądu odbędzie się  26.XI.2012r. o godz. 13.00 

w Centrum Promocji Kultury Dzielnicy Praga-Południe,  
ul. Podskarbińska 2. 

V. Ocena Przeglądu 
1. Organizator Przeglądu powołuje Komisję konkursową. 

2. Komisja pracuje w dwóch etapach: wybór projektów oraz finał   Przeglądu. 

3. Komisja oceniająca pracuje niejawnie i jej decyzje są ostateczne i nie  podlegają odwołaniom. 

4. Wszyscy uczestnicy pokazu finałowego otrzymują nagrody. 

5. Komisja ma prawo dodatkowo wyróżnić najciekawsze projekty. 

6. Przyznane nagrody nie podlegają wymianie. 

VI. Informacje dodatkowe  
Uczestnicy Przeglądu przygotowują projekty na własny koszt i ponoszą również koszty dojazdu. 
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