FELHÍVÁS – FAST ART SLOW FASHION VERSENY

Felhívás
Fast Art Slow Fashion Verseny
Érdekel a fenntartható életmód, a fast fashion és a slow fashion? Szeretnél részt venni egy
izgalmas hazai és nemzetközi versenyen, ahol más európai országokból származó fiatalokat
ismerhetsz meg? Szereted a kreatív kihívásokat? Ha igennel válaszoltál ezekre a kérdésekre,
csatlakozz hozzánk, és vegyél részt a Fast Art Slow Fashion Versenyen!
Miről szól a Fast Art Slow Fashion (FASF) verseny?
A Fast Art Slow Fashion projekt fő célja a fenntartható életmód népszerűsítése a divat
területén. A FASF csapata három ország négy partneréből áll: a magyar Egyesület a Kreatív
Oktatásért szervezetből és a MASZK Egyesületből, a német aiforiából és a görög IDEC-ből. A
FASF csapata számos érdekes videót, podcastot, és animációt készített már a fast fashion-höz
kapcsolódóan, amelyek szabadon elérhetők weboldalunkon. Itt az ideje, hogy csatlakozz
hozzánk, és részt vegyél egy izgalmas és kreatív versenyen egyedül vagy a barátaiddal!
A verseny teljesen online zajlik, ami azt jelenti, hogy digitális formában kell benyújtanod
megoldásaidat egy erre a célra létrehozott platformon, a zsűri pedig minden fordulót követően
értékeli azokat. Három országos forduló kerül megrendezésre, melyekhez Magyarországon,
Görögországban és Németországban is csatlakozhatnak a fiatalok. A helyi fordulók nemzeti
nyelveken és/vagy angolul zajlanak majd. A nemzetközi, utolsó forduló angol nyelven kerül
megrendezésre. Neked és/vagy a 2-4 fős csapatodnak minden fordulóban a fast fashion-nel
kapcsolatos kreatív feladatokat kell megoldanotok. Minden csapat rendelkezésére bocsájtunk
egy részletes feladatlapot és további segédanyagokat.

Online verseny

Három országos
forduló

Egy nemzetközi
forduló

Az objektív értékelés érdekében a nemzeti fordulók minden országban ugyanazokkal a
feladatokkal és határidőkkel zajlanak. Az 1. és 2. fordulóban a csapatoknak egy online
platformon keresztül kell benyújtaniuk digitális megoldásaikat, a 3. fordulóban pedig egy videót
kell elkészíteniük, amelyet szintén a megadott platformra kell feltölteni. A pontos feladatokat,
követelményeket és benyújtási információkat a feladatlapok részletezik.
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Miért vegyek részt a versenyben?
Ha részt veszel a FASF versenyben, akkor a komplex és kreatív feladatok megoldása révén javul
a problémamegoldó készséged, fejlődik a kreativitásod, és hatékonyabban tudsz csapatban
dolgozni. Továbbá bővítheted ismeretségi körödet, megismerhetsz külföldi fiatalokat, és
elmélyítheted a fast és
slow
fashion-nel
kapcsolatos tudásod. Ez
még nem minden, ugyanis
ha
minden
fordulót
Youth pass
sikeresen
teljesítesz,
Skillek:
megszerezheted az ún.
problémame
Youth
Pass-t
(ifjúsági
goldás,
igazolványt). A nemzeti
kreativitás,
csapatmunka
fordulók végén minden
Slow Fashion
résztvevő megkapja a Slow
Nagyköveti
Tanúsítvány
Fashion
Nagyköveti
Tanúsítványt.

A legjobb csapat(ok) ajándékcsomagot is kapnak.
Kik jelentkezhetnek a versenyre?
A versenyre egyedül vagy 2- 4 fős csapatokban lehet jelentkezni a világ minden tájáról. A csapat
legalább egyik tagjának 16 és 25 év közöttinek kell lennie a jelentkezéskor. A résztvevő országok
bármely nemzeti nyelvét (német, görög, magyar) ismerned kell, vagy angolul tudnod kell.
Hogyan jelentkezhetek a FASF versenyre?
Ha szeretnél jelentkezni a versenyre, az alábbi jelentkezési lapot (Google Forms) kell kitöltened
egyedül vagy a csapatoddal:
- magyar nyelven: https://forms.gle/mMmsFMD52tfQfPJN8
VAGY
- angol nyelven: https://forms.gle/3JykpGnuNQhfvNTC8
A jelentkezés automatikus részvételt jelent a versenyen. Ne feledd, hogy a csapat legalább egyik
tagjának a 16-25 éves korosztályba kell tartoznia a jelentkezés időpontjában.
A jelentkezési időszak 2022. február 14-20. Az első feladatot 2022. március 1-jén kapják meg a
jelentkezők.
A magyarországi fordulók feladatait magyarul és/vagy angolul tesszük közzé (ez a pályázó
csapatok nemzetiségétől függ). A nemzetközi forduló nyelve az angol lesz.
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Hol találom a feladatok leírását?
A csapatok különböző csatornákon kapnak információt a feladatokról (értékelési kritériumokkal
együtt) és a benyújtási határidőkről:
- a feladatokat minden esetben közzétesszük a Fast Art Slow Fashion Facebook oldalon,
- Facebook eseményeket hozunk létre (angolul és nemzeti nyelveken),
- a csapat vezetője emailben is megkapja a feladatot,
- a FASF honlapjára is feltöltjük a feladatot.
Ne felejts el csatlakozni a FASF Facebook Csoportjához, hiszen a verseny ideje alatt számos
tippet és trükköt megosztunk majd veletek a csoportban.
Mikor kell megoldanom a feladatokat?
A három országos forduló és az utolsó, nemzetközi forduló a következő időszakokban fog
zajlani:

1. országos
forduló

2. országos
forduló

3. országos
forduló

Nemzetközi
forduló

•2022. március
1-31.

•2022. április 130.

•2022. május 131.

•2022.
augusztus 15. szeptember 15.

A résztvevőknek mindhárom nemzeti fordulón szükséges részt venniük, és a harmadik forduló
után tudják meg a zsűri által adott pontokat. Az országos fordulók végeredményét 2022. július
15-ig tesszük közzé.
Csak az adott forduló végső határidejéig beérkezett megoldásokat áll módunkban elfogadni!

Ki jut tovább a nemzetközi fordulóba?
A nemzeti és nemzetközi zsűri egy előre felállított szempontrendszer segítségével értékeli a
benyújtott feladatmegoldásokat. Az a legfeljebb 3 csapat, amely a legmagasabb pontszámokat
szerzi meg az adott országban, tovább jut a nemzetközi fordulóba, ami szintén online lesz.
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A tervezett zsűri
Ország

1.

zsűritag

2.

Magyarország
SZILÁDI Hajna,
színművész, a Szegedi
Nemzeti Színház társulati
tagja

Nemzetközi forduló

zsűritag

BALOG Fanni Kitti
SZERKÓ Budapest
alapító,
tulajdonos, stílus szakértő
és tanácsadó

3.

zsűritag

KŐRÖSI Bogdán,
szövegíró, a Mondolo
Egyesület alapító tagja

Lili RAGÁLYI
SZERKÓ
Budapest,
alapító, tulajdonos, vizuális
és brand manager
A három részt vevő ország nemzeti zsűritagjaiból áll össze

Ha szeretnél részt venni egy izgalmas versenyen, ha érdekel a fenntarthatóság és a fast
fashion kihívásai, jelentkezz most, és vegyél részt ebben a kalandban!
Örömmel várunk Téged és barátaidat is!

További információk

Honlap

Facebook

Instagram
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