
 תחרות מעצבי שמלות כלה וערב צעירים

 הנחיות וטופס הרשמה

 

 הנחיות למועמד/ת

החברה תחרות מעצבי שמלות כלה וערב צעירים מתקיימת ביוזמת קרין ברודנו, בעלת בדי אירופה בע"מ )

 efifo.co.il, תל אביב(, בשיתוף אתר האופנה 20נחלת בנימין  -לייצור, ייבוא ושיווק בדי אופנה 

 לזוכים בשלושת המקומות הראשונים. בעלי ערך כספי בסופה של תחרות יוענקו פרסים 

 פרסים

בנוסף, (. , תל אביב20נחלת בנימין ) בבדי אירופהלרכישת בדים ₪  2,000בשווי של שובר  - מקום ראשון

 .efifo.co.ilמתנת אתר  –כתבת אופנה, כולל הפקת צילומי אופנה 

ספר למקצועות בית  –מתנת גואפו  לרכישת ציוד ואביזרי תפירה. ₪ 1,000שובר בשווי של  – קום שנימ

 ( fashion.com-www.guapoהאופנה )

 ., תל אביב21בנימין ת נחל –לרכישת בדים באלקון  ₪ 300שובר בשווי של  - מקום שלישי

 קריטריונים להשתתפות

שנים לכל היותר ליום הגשת מועמדות  5עד  ת/או עצמאי ה/ניסיון כשכיר ת/מעצב/ת שמלות כלה וערב בעל

 ת/. במידה ולמועמדאו בוגר/ת בית ספר לאופנה כלשהו שהכשיר את המעצב/ת לעסוק בתחום הכלות והערב

 .אין ניסיון כלשהו, יש להציג תעודת סיום לימודים המעידה על הכשרתו/ה לעסוק בתחום

 תאריכים

 10:00 -ב 2.7.17 תחילת הגשת מועמדות

 23:59 -ב 31.7.17 סגירת הגשת מועמדויות

סטים ותחילת הצבעת הקהל פיינלי 10הכרזה על 

 והשופטים

 10:00 -ב 7.8.17

 

 23:59 -ב 28.8.17 סיום הצבעת השופטים והקהל

 )פרטים נוספים יימסרו בהמשך( 7.9.17 הכרזת שמות הזוכים והענקת פרסים אירוע

 

  www.facebook.com/europefabrics -הצבעת הגולשים תתבצע דרך עמוד פייסבוק של בדי אירופה 

 שאלות ובירורים

ספר למקצועות האופנה, באמצעות מייל בית  – (GUAPO) בכל שאלה יש לפנות לאיתי גורביץ מגואפו

fashion.com-info@guapo 

 

http://www.guapo-fashion.com/
http://www.facebook.com/europefabrics
mailto:info@guapo-fashion.com


 הגשת מועמדות טופס

בצירוף תמונה  ,23:59 -ב 31.7.17 -, לא יאוחר מfashion.com-info@guapoאת הטופס יש לשלוח למייל 

בנוסף, נא לצרף תמונה אישית . תמונות או שני איורים המייצגים את רוח העיצוב של המועמד/תואיור או שתי 

 . בנושא המייל יש לרשום "תחרות מעצבי שמלות כלה וערב"של המועמד/ת. 

 

  שם ושם משפחה

  שם המותג 

  גיל המועמד/ת

  מצב משפחתי

  מקום מגורים

. כולל מוסד לימודים )במידה ויש

 (שנת סיום

 

פירוט ניסיון מקצועי )כולל שנת 

 תחילת פעילות מקצועית(

במידה ולמועמד/ת אין ניסיון 

מקצועי, יש לצרף תעודה המעידה 

על סיום לימודים במוסד כלשהו 

שהכשיר את המועמד/ת לעסוק 

 ם הכלות והערבבתחו

 

  אתר

  פייסבוק פרטי

  פייסבוק עסקי

  אינסטגרם

לינקים נוספים באמצעותם ניתן 

 להתרשם מהמותג / עיצובים

 

  טלפון ליצירת קשר

  כתובת דוא"ל ליצירת קשר

  אישור שימוש בתמונות

                                          )שם ושם משפחה( ___________אני ____________________

             _______________________מס. ת.ז. __________________

            _______________________טלפון ____________________

 ______________________תפקיד _____________________

מצהיר/ה בזאת, כי אני מחזיק/ה בזכויות באמצעות אישור זה 

תמונות שהעברתי למארגני תחרות להיוצרים לרבות הקניין הרוחני 

, ומאשר בזאת לפרסם את התמונות ללא שמלות כלה וערב צעירים

 בכל האמצעים לקידום התחרות.  תמורה

 )שם הצלם( __התמונות צולמו ע"י ____________________

אני נושא באחריות על כל תביעה שתגיע מצלם, אשר יטען ויוכיח, 

 כי הוא מחזיק בזכויות היוצרים ו/או הרוחניים של תמונות אלו.

 

mailto:info@guapo-fashion.com

