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Partneři 

Střední průmyslová škola textilní, Liberec,   

příspěvková organizace 

pořádá spolu se svými partnery 

 

3. ročník soutěže 
 

ODĚV & TEXTIL, LIBEREC 2016  
aneb 

Bez textilu by nebylo oděvu  

  
   soutěž je vyhlášena pro základní školy a střední školy  

 

  

 Datum konání:    15. září 2016  

 Místo konání:      Technická univerzita v Liberci  
O projektu:  

 propojení technického a uměleckého směru v oblasti textilu a oděvů  

 obeznámení studentů s činností textilních firem – technické vzdělávání  

 textilní workshopy – textilní techniky v praxi 

 ukázka výroby jablonecké bižuterie 

 ukázka výroby oboru zlatník – klenotník 

 ukázka výroby skleněných figurek u kahanu 

 účast zástupců oděvních a textilních firem  

 prezentace tvorby studentů dle daných kategorií  

 ocenění nejlepších kolekcí  

 během dne možnost prohlídky prostor Textilní fakulty  
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PODMÍNKY SOUTĚŽE: 

► Do každé kategorie lze přihlásit maximálně 3 kolekce. 

► Maximální doba předvedení jedné kolekce je 3 minuty. 

► Není povoleno znečišťovat předváděcí plochu žádnými látkami ani předměty. 

► Při prezentaci, z důvodu bezpečnosti, není povoleno používat otevřený oheň, 

pyrotechnické výrobky, efekty apod. 

► Termín podání přihlášek – 31. 5. 2016 

► Nutno dodržet termín podání přihlášek. Na pozdější přihlášky nebude brán zřetel. 

► Přijetí každé přihlášky bude potvrzeno organizátory soutěže. Pokud potvrzení 

neobdržíte, kontaktujte organizátory soutěže. 

► Termín zaslání hudby – 2. 9. 2016 

► Hudba ve formátu MP3. 

► Pokud nebude do stanoveného termínu zaslána Vámi vybraná hudba, bude Vám 

hudba přidělena.  

► Změna hudby po termínu není možná. 

 

  Propozice soutěže pro základní školy:  

 pro základní školy je vyhlášena 1 kategorie - Tvoříme z textilu 

 soutěže se mohou zúčastnit žáci základních škol a prezentovat se svojí tvorbou, jejímž 

základem je textil (oděv, doplňky, polštářky, hračky, obrazy, …)  

 soutěžit mohou týmy nebo jednotlivci  

 maximální počet výrobků v jedné kolekci je 10  

 každá škola může prezentovat maximálně tři kolekce  

 věk účastníků není omezen (tým mohou tvořit žáci různých věkových kategorií)  

 je zcela na tvůrcích, jak své výrobky předvedou  

 účast na soutěži NENÍ zpoplatněna  

 přihlášky najdete v příloze 

 ke každé kolekci autor zašle spolu s přihláškou vlastní hudbu ve formátu MP3  

 předpokládaný začátek soutěže 9:00  

 časový harmonogram bude upřesněn až dle počtu přihlášených kolekcí  

  

Případné dotazy můžete směřovat na:  
Ing. Alena Benešová SPŠ textilní, Liberec, 
Tyršova 1, příspěvková organizace  

Email: benesova@spstliberec.cz  
Telefon: 737 141 885  

 Ing. Jana Kočí SPŠ textilní, Liberec, 
Tyršova 1, příspěvková organizace  
Email: koci@spstliberec.cz  
Telefon: 702 047 154 

mailto:benesova@spstliberec.cz
mailto:koci@spstliberec.cz
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Propozice soutěže pro střední školy  

 pro střední školy jsou vyhlášeny 4 kategorie  

1. KOUZLO TECHNICKÉ TEXTILIE 

- v kolekci může být libovolný počet modelů zhotovených 

z materiálů od výrobce JUTA a. s.  

- oděv je možné zhotovit celý z materiálu JUTA a. s. nebo může být 

tento materiál pouze součástí modelu  

- pokud budete mít zájem zúčastnit se této kategorie, kontaktujte 

pořadatele soutěže do 18. března a materiály Vám budou zaslány 

(rašlový úplet v zelené barvě a malířská textilie IzolNETEX) 

- předvedení každé kolekce bude trvat maximálně 3 minuty  

2. PŘÍRODA NÁS OBLÉKÁ 

- modely, kde převažují přírodní materiály  

- v kolekci může být libovolný počet modelů zhotovených z 

oděvních i neoděvních materiálů  

- předvedení každé kolekce bude trvat maximálně 3 minuty  

3. V ZRCADLE DOBY 

- modely inspirované historií a budoucností (nejedná se o 

historické kostýmy – pouze o inspiraci) 

- v kolekci může být libovolný počet modelů zhotovených z 

oděvních i neoděvních materiálů  

- předvedení každé kolekce bude trvat maximálně 3 minuty  

4. HOREČKA SOBOTNÍ NOCI 

- modely inspirované večerem a nocí 

- v kolekci může být libovolný počet modelů zhotovených z 

oděvních i neoděvních materiálů  

- předvedení každé kolekce bude trvat maximálně 3 minuty  

 účast na soutěži NENÍ zpoplatněna  

 přihlášky najdete v příloze 

 ke každé kolekci autor zašle spolu s přihláškou vlastní hudbu ve formátu MP3  

 předpokládaný začátek soutěže 9:00  

 časový harmonogram bude upřesněn až podle počtu přihlášených kolekcí  
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SOUTĚŽ S BURDA STYLE pro střední školy 

Přihlášené kolekce budou mít možnost zúčastnit se soutěže s BURDA STYLE. Podrobnosti zašleme 

přímo jednotlivým soutěžícím. 

 

 

 

  

 

 

  

Případné dotazy můžete směřovat na:  
Ing. Alena Benešová SPŠ textilní, Liberec, 
Tyršova 1, příspěvková organizace  

Email: benesova@spstliberec.cz  
Telefon: 737 141 885  

 Ing. Jana Kočí SPŠ textilní, Liberec, 
Tyršova 1, příspěvková organizace  
Email: koci@spstliberec.cz  
Telefon: 702 047 154 
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