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ITS POGOJI ZA SODELOVANJE

Podroben popis vsega, kar morate PREBRATI in vedeti za prijavo!
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INTERNATIONAL TALENT SUPPORT
Organizacija ITS je ekskluzivno vodena s strani EVE Srl, ki zadržuje
pravice do presojanja katerega koli vprašanja vezanega za
tekmovanje, ki ni definirano v teh pogojih za sodelovanje.
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UPRAVIČENOST
Pri ITS lahko SODELUJEJO:
• Študenti modnega oblikovanja, dizajna dodatkov in nakita (BA
ali MA), ki bodo diplomirali leta 2019
• Vsi mladi modni oblikovalci in oblikovalci modnih dodatkov in
nakita
• Tim: največ dve osebi (ena kolekcija)

Portfelji mora biti v formatu A4 (21 x 29,7 cm). Personalizirana
dokumentacija v drugih formatih bo sprejeta, vendar le kot
dodatna dokumentacija.
Ne pozabite poslati visoko-kvalitetnih materialov! Skice,
fotografije… karkoli iz vašega portfelja (v to ne štejemo fotografij
testnih oblačil/prototipov) se lahko objavijo na ITS-ovi spletni
strani in družbenih omrežjih, v digitalnem katalogu ali se
uporabijo za objavo v medijih oz. v kateri koli drugi obliki, za
katero bodo pri EVE presodili, da se je primerna za promocijo
njihovega dela.
Prosimo, vzemite na znanje, da bomo pri ocenjevanju upoštevali
tudi stil in estetsko vrednost vašega portfelja.
Ne pozabite, da bo vaš fizični portfelj ostal v lastništvu
Associazione Culturale EVE Laboratorio di ricerca della creatività
(intelektualna lastnina seveda ostaja vaša) in v nobenem
primeru ne bo vrnjen.
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PRIPRAVA PORTFELJA

4
ROKI/POMEMBNI DATUMI

Za dostop do prijavnega obrazca, kliknite na POVEZAVO.
Postopek prijave bo razdeljen v dva koraka:

Prvi korak - 17. marec 2019
Drugi korak - 18. marec 2019
Izbor finalistov - 16.-17. april 2019
Dogodek - 12 julij 2019

Prvi korak - digitalni portfelj mora biti predan najkasneje do
17. marca 2019 – pozvani boste, da izpolnite obrazec in naložite
naslednji material:
• CV v angleškem jeziku
• Eno fotografijo za dokumente
• Koncept kolekcije, ki jo prijavljate.
• Skica: želimo videti, kako rišete. Na eno stran velikosti A4
skicirajte vsako oblačilo/kos, s katerimi se prijavljate.
• Fotografije vsakega oblačila/kosa vaše kolekcije.
• Pregled fotografij- vsako oblačilo/kos kolekcije nam pošljite v
obliki fotografije A4 formata.
• Video – želimo, da posnamete preprost 10-sekundni video, ki
odgovarja na naslednja vprašanja: kako vam je ime? Od kod
ste? Kam greste?
Ne pozabite sprejeti pogojev sodelovanja in predati svoj portfelj!
Drugi korak - portfelj v tiskani obliki naj bo najkasneje do 18.
marca 2019 dostavljen na naš naslov. Vsi materiali morajo biti
pravilno zbrani v naslednjem vrstnem redu:
•
•
•
•
•
•
•
•

Podpisan Prijavni obrazec
CV v angleškem jeziku
Raziskava: Želimo videti, kaj je navdihnilo vašo kolekcijo in delo.
Koncept
Pregled skice
Fotografije
Vzorci materialov in detaljev
Pregled fotografij

Fotografije prijavljenih oblačil/kosov kolekcije so obvezne.
Če jih ne vključite, vaša prijava ne bo sprejeta in tako ne bo
predstavljena žiriji. Sprejeli bomo fotografije testnih oblačil/
prototipov, kot tudi nizko-kvalitetne (doma posnete) fotografije
Želimo le dobro videti vaša oblačila/kose.
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PREDANI PROJEKTI
• Kolekcije, ki so prijavljene pri ITS, ne smejo biti prijavljene na
nobeno drugo modno tekmovanje ali tekmovanje v oblikovanju
dodatkov in/ali nakita, ki se odvija v Italiji leta 2019. Prosimo,
vzemite na znanje, da v primeru, da sodelujoči postane finalist
na katerem koli drugem modnem tekmovanju ali tekmovanje v
oblikovanju dodatkov in/ali nakita, nas mora o tem nemudoma
obvestiti.
• Lahko uporabite katerokoli tkanino ali material. Prosimo
vas, da se izogibate pravemu krznu. Izbrani finalisti, ki bodo
v svoje kolekcije vključili pravo krzno, bodo zaprošeni, da ga
nadomestijo z umetnim, v nasprotnem jim grozi kazen oz.
diskvalifikacija.
• V primeru, da ste izbrani, bodo vsa oblačila/kosi morali biti
izdelali v popolnem skladu s skicami in predstavljenimi
tehničnimi detalji, ter jih boste morali izdelati lastnoročno.
Pravilna in natančna izdelava oblačil/kosov je nujna in, če
se zaključi da slednje zelo odstopajo od prijavljenih oblik in
dizajna, bo izbrani oblikovalec diskvalificiran.
• Vsa oblačila/kosi kolekcije morajo slediti skupnemu konceptu.
MODA
• Moška, ženska in unisex oblačila, sezonska, nosljiva
tehnologija, itd. Odločitev prepuščamo vam! Ni v naprej
določenih stilov, kategorij ali tem!
• Prijavite lahko minimalno 5 – maksimalno 8 oblačilnih
kombinacij.
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DODATKI
• Kategorije so sledeče: obutev, »softwear« (pasovi, klobuki,
torbice), »harwear« (očala, telesni nakit), nosljiva tehnologija.
• Vaša kolekcija je lahko kombinacija zgoraj naštetega. Pri
obutvi, če sta iz istega para, čevlji štejejo kot en kos. Lahko se
prijavite tudi zgolj z enim desnim in enim levim čevljem.
• Prijavite lahko minimalno 5 kosov.
NAKIT
• Kategorije so naslednje: ogrlice, prstani, broške, uhani,
zapestnice in ostale vrste nakita, ki tukaj niso naštete.
• Vaša kolekcija je lahko kombinacija zgoraj naštetega.
• Prijavite lahko minimalno 5 kosov.
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POŠILJANJE PRIJAVE
• Specificirajte vsebino vašega paketa pri prevozniku: oznaka
»dokumenti« bo preprečila morebitno carinjenje, vendar, če
pošiljate obsežne primere materialov, vsekakor označite točno
vsebino paketa.
• Predlagamo, da kot vsebino svojega paketa označite kot
portfelj za prijavo na tekmovalno ocenjevanje in tako nima
nobene komercialne vrednosti (če prevoznik vztraja pri določitvi
vrednosti paketa, le-to označite kot nižjo od 10 eur).
• Vi ste odgovorni za vse morebitne stroške carine. EVE ne bo
sprejela nobenega paketa, za katerega je ob vročitvi zahtevano
plačilo.
• Predlagamo, da uporabite privatnega kurirja. V tem primeru
naj paket preda na četrtem nadstropju. Tako bo zajamčeno, da
bo vaš paket prispel!
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INFORMACIJE ZA FINALISTE
Naslednja navodila skrbno preberite, saj bomo v primeru, da
boste izbrani, od vas zahtevali naslednje:
• Aprila bo žirija pregledala vse prispele portfelje in izbrala
finaliste. Imena, fotografije, skice in karkoli drugega iz portfelja
izbranih kandidatov, je sme biti objavljeno.
• Finalisti bodo prišli v Trst (Italija) in sodelovali v ITS Finalu. Le
izbrani finalisti bodo po e-pošti sprejeli pismo, v katerem jih
obveščamo o rezultatih. Informacij preko telefona ne dajemo.
• Finalisti bodo prejeli podroben program vseh obveznosti in
rokov, vključno s konceptom mogočih posebnih projektov,
ki bi lahko bili potrjeni. Prav tako bomo podali informacije o
njihovem bivanju v Trstu.
• Finalisti morajo v najkrajšem mogočem roku sporočiti
morebitno spremembo naslova in/ali telefonske številke.
• Finalisti so odgovorni za prevoz njihove kolekcije.
• Finalisti bodo morali do 19. maja 2019 pripraviti stilizirane
fotografije za ITS digitalni katalog. Vse podrobnosti in tehnične
specifikacije fotografij bomo sporočili. Fotografije bo žirija
uporabila pri ocenjevanju.
• Moda: Vsa oblačila, ki jih oblikujejo finalisti, morajo biti
naslednjih velikosti (samo eno oblačilo lahko presega
omenjene velikosti):
- Ženska oblačila: Italijanska velikost 40/42
- Moška oblačila: Italijanske velikosti 48/50
- Ženski čevlji: US 8 ½ - Evropska 40/41
- Moški čevlji: US 10/11, Evropska 43/44
• Če bodo finalisti morali sodelovati pri obveznih projektih,
jih bomo o tem obvestili takoj, ko bodo izbrani! S sprejetjem
teh prijavnih določil, potrjujete, da boste v primeru, da vas

izberemo za finalista, v času do Finala obvezni izvršiti posebne
projekte (ki bodo dodatno nagrajeni), ki jih bo ITS morda
zahteval od vas.
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ŽIRIJA IN NAGRADE
ŽIRIJA
Žirijo bodo sestavljali poznani mednarodni modni strokovnjaki.
Njihova imena bomo objavili na uradnih kanalih ITS-a pred
izborom finalistov aprila in pred samim finalom, ki se bo odvilo
12. julija 2019. Žiranti bodo pri sojenju vzeli v obzir kreativnost,
inovacijo in izvedljivost.
NAGRADE
• ITS Nagrada Allianz-a: Dobitnik ITS Nagrade Allianz-a bo
prejel denarno nagrado v minimalnem iznosu €15,000. Poleg
tega bo Pitti Immagine ponudil 12-mesečno mentorstvo na
Tutorship Devision + predstavitev Capsule Collection na Pitti
Uomo januarja 2020.
• Nagrada OTB: Nagrada OTB: OTB bo zmagovalcu podelila
štipendijo v višini €10,000 in možnost pripravništva v
oblikovalskem studiu ene od znamke v lasti skupine.
Pripravništvo predvideva povračilo stroškov v višini 500 EUR na
mesec in povratno vozovnico iz države stalnega prebivališča
zmagovalca. Pripravništvo bi se lahko začelo približno
septembra 2019 za oblikovalce Evropske unije in novembra
2019 za oblikovalce zunaj Evropske unije.
• Nagrada DIESEL: DIESEL bo zmagovalcu podelil 6-mesečno
pripravništvo na sedežu Diesla v Italiji. Pripravništvo predvideva
povračilo stroškov v višini 500 EUR na mesec in povratno
vozovnico iz države stalnega prebivališča zmagovalca.
Pripravništvo se bo začelo približno septembra 2019 za
oblikovalce iz Evropske unije in novembra 2019 za oblikovalce
zunaj Evropske unije.
• Nagrada ITS Fashion at Work: Nagrada ITS Fashion at Work, ki
jo ponuja Illy bo zmagovalcu dodelila 10.000 EUR.
• Nagrada Lotto Sport: Nagrada Lotto Sport bo sestavljalo
3-mesečno pripravništvo pri Lotto Sport Italia, ki vključuje
oblikovanje in razvoj ekskluzivnega projekta, vezanega na
čevelj ali oblačilne “capsule” kolekcije. Pripravništvo se bo
začelo sredi septembra 2019 in bo vključevalo 500€/mesec kot
povračilo stroškov, ki zajemajo nastanitev in kosila.
• Nagrada Camera Nazionale della Moda Italiana: dobitnik
nagrade Camera Nazionale della Moda Italiana bo prejel
denarno nagrado v višini 5.000€.
• Tomorrow Award: prejemnik nagrade Tomorrow Award bo
imel priložnost razstavljati svojo kolekcijo v sklopu Tomorrow
Showroom-a v londonski galeriji Tate.
• Posebna omemba pri Vogue Talents: S posebno omembo pri
Vogue Talents bo nagrajen finalist s področja mode, modnih
dodatkov ali nakita. Zmagovalna kolekcija bo predstavljena na
spletni strani Vogue Talents in v prilogi Vogue-a Italia.
Druge nagrade se potrjujejo in zaključujejo.
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9
POTOVANJE IN NASTANITEV

13
SPREJEM PRAVIL IN ROKOV

Finalisti morajo biti v času dogodka, julija 2019, prisotni v Trstu,
Italija. Točni datumi bodo sporočeni pravočasno. Kolekcij, ki
bodo poslane po kurirju, ne moremo sprejeti, prav tako ne
koordiniramo pošiljanja kolekcij po samem dogodku. ITS bo
plačal vsem finalistom nastanitev v soglasju s ITS PROGRAMOM.

S sprejemom teh prijavnih pogojev kandidat garantira popolno
razumevanje, spoštovanje in sprejetje vseh pravil, uredb in
rokov, kar pa ne jamči njegovemu sodelovanju na ITS dogodku.
V primeru, da je prekršeno katerokoli pravilo, uredba ali rok, si
EVE pridržuje pravico do diskvalifikacije kateregakoli kandidata,
prijavljenega na ITS.
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PLAGIATORSTVO IN LASTNIŠTVO
S prijavo na ITS jamčite avtorstvo projekta. Če ugotovimo
plagiatorstvo, boste avtomatsko diskvalificirani. EVE se ograjuje
od odgovornosti v primeru obtožb za plagiatorstvo s strani
tretjih oseb. Sodelujoči zadržujejo avtorske pravice za svoje
kolekcije (Delo). Vsi ITS Finalisti morajo ob prihodu na Finale
prepustiti kopijo ene oblačilne kombinacije (Moda) ali enega kosa
(Dodatki in Nakit) iz njihove kolekcije ITS CREATIVE ARCHIVE-u.
Za več informacij obiščite povezavo: www.itsweb.org/jsp/en/
itscreativearchive/index.jsp.
Finalisti bodo zadržali avtorske pravice kopije oblačilne
kombinacije ali kosa. Čeprav sodelujoči zadržujejo avtorske
pravice in intelektualno lastnino do svojega Dela, se strinjajo,
da nepreklicno in brezplačno na Associazione Culturale Eve
Laboratorio di ricerca della creatività in na EVE Srl (skupaj
Stranki) prenašajo pravico do predstavljanja, promocije in
komunikacije njihovega Dela, tako v dobro sodelujočih, kot
tudi v dobro Strank, s ciljem povečanja prepoznavnosti ITS-a in
misije ter aktivnosti Strank. Med dobrobitmi za Stranki je lahko
uporaba Dela v zameno za ekonomsko nagrado, ki pa bo ponovno
investirana za vzdrževanje in izboljšanje ITS Creative Archive-a in
posledično za promocijo njene vsebine, vendar vedno v soglasju z
lastniškimi pravicami, navedenimi v teh pogojih za sodelovanje.
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ODGOVORNOSTI IN UDELEŽBA
EVE si pridržuje pravico do diskvalifikacije kateregakoli
tekmovalca, kadarkoli, če le-ta ne spoštuje pravil in pogojev
zapisanih v tem dokumentu. Čeprav se trudimo zagotoviti, da so
vsa predana dela na varnem, EVE ne odgovarja za škodo nastalo
na oblačilih ali kosih, povzročeno med prevozom, izborom ali
v času finala v Trstu. Kandidati, ki se uvrstijo med ITS finaliste
so obvezani pridobiti vse nadaljnje dokumente (Visa, potni list,
itd.) in izpolniti svoje obveznosti v primernem času. Finalisti
bodo po izbiro prejeli obvezen program. V primeru, da programu
niso sposobni slediti zaradi fizičnih, verskih ali katerih drugih
omejitev, morajo o tem takoj obvestiti EVE.
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ZASEBNOST IN PRISTANEK NA UPORABO PODATKOV
Italijanski in evropski zakon zahtevata, da vas pozovemo k
sprejemu Izjave o zasebnosti. Sprejem ITS Prijavnega Obrazca
in “Informacij s pristankom o uporabi podatkov” zagotavlja,
da je prijavljeni prebral napisane informacije, ki vključujejo
obdelavo osebnih in relevantnih podatkov, v skladu z italijansko
zakonodajo, D. Lgs. N. 101/2018, evropsko zakonodajo GDPR
679/2012 in je v skladu s temi določbami.

Za dodatne informacije kontaktirajte:
Giovanni Ortolani - EVE SrL
Pisarna za šole in tekmovalce
Telefon: 0039 040 300 589 / Telefaks: 0039 040 322 1245
E-pošta: schools-contestants@itsweb.org
spletni naslov: www.itsweb.org
Facebook: International Talent Support
Instagram: itsplatform
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NAGRADA LOTTO SPORT
Tekmovanje namenjeno modnim oblikovalcem, oblikovalcem dodatkov in nakita, ki sodelujejo pri ITS 2019. Vsebina portfelja in navdih za
njim bosta ocenjena in vam omogočila, da postanete

LOTTO SPORT AWARD FINALIST
Če želite sodelovati, morate k sodelovanju pristati pri spletni pred prijavi. V tej fazi portfelju, ki ga boste poslali, ni potrebno dodajati
posebnih materialov.

DODATNE INFORMACIJE ZA FINALISTE LOTTO SPORT AWARD
Skrbno preberite naslednje navedbe, saj bodo, v primeru, da vas izberemo, poleg »Informacij za finaliste«, ki jih najdete na 2. strani tega
dokumenta, to stvari, ki jih bomo zahtevali od vas!
Po navodilih Lotto Sport Italia bodo trije finalisti Lotto Sport Award-a razvili celotno modno kombinacijo (oblačila in čevlje) in tako
reinterpretirali ikoničen Lotto čevelj, ki ga je navdihnil tenis.
Finalisti bodo izdelali oblačila, med tem, ko bo Lotto izdelal čevlje. Vsa navodila, kratka predstavitev in roki bodo sporočeni finalistom ob
izboru.
Tri modne kombinacije bodo razstavelje v času trajanja ITS 2019.
• Vsak finalist bo prejel podporo Lotto Sport Award-a: 500€ za kritje vseh stroškov povezanih s projektom Lotto Sport Award.
• Finalisti so odgovorni za prevoz njihove kolekcije.
• Imejte na umu, da s sodelovanjem pri ITS Lotto Sport Award-u, pristajate na pripravništo pri Lotto Sport Italia.

NAGRADA
• Lotto Sport Award podpora: 500€, ki jih je Lotto Sport Italia dodelil finalistu Loto Sport Italia za vse stroške, povezane z Lotto Sport
Award.
• Lotto Sport Award: Nagrada bo sestavljena iz tri-mesečnega pripravništva pri Lotto Sport Italia, ki bo vključevalo oblikovanje in razvoj
ekskluzivnega projekta, ki lahko vključuje čevlje ali “mini-capsule” kolekcijo oblačil (odločeno bo na podlagi zmagovalčevih zmožnosti).
Pripravništvo se bo odvijalo v stilsko/produktni obutveni ali oblačilni pisarni ter bo vključevalo tesno sodelovanje z oddelkom za trženje
in oddelkom za tehniko in operacije. Namen je, da zmagovalec spozna vse glavne akterje, vključene v razvoj kolekcije. Projekt bo nato
pregledan in ocenjen s strani CEO-a in Globalne vodje izdelkov in operacij, ter za tem predstavljen Vodji prodaje in Globalni vodji Mkg-a,
ki bosta ocenila priložnost za njegovo vključitev v kolekcijo.

ROKI
• Konec aprila 2019: izbor finalistov.
• Junij 2019: Finalisti morajo fotografije vseh dokončanih kosov dvigniti na FTP strežnik.

ITS LOTTO SPORT AWARD FINALISTI
S podpisom natisnjene verzije ITS prijavnega obrazca, kandidati brezplačno prenašajo na Lotto Sport Italia vse pravice do koriščenja avtorskih
pravic za dela, s katerimi se potegujejo za nagrado Lotto Sport Award. Nadalje, v povezavi z zgoraj omenjenimi avtorskimi pravicami, kandidati
sprejemajo, z znanjem o investiciji Lotto Sport Italija v ITS ARTWORK dogodek, v primeru, da Lotto Sport Italija odloči katerokoli maketo in/
ali dizajn in/ali model uporabiti v industrijski proizvodnji, na Lotto Sport Italijabrezplačno prenesti svoje avtorske pravice. Kandidat bo v tem
primeru omenjen kot »izumitelj«. Lotto Sport Italia bo v primeru opisane situacije, oglaševal prispevek kandidata. Ob vlogi prijave Lotto Sport
Italia dovoljuje kandidatom uporabo njihovega dizajna za svojo promocijo, pod pogojem, da se v tem primeru omeni, da je bil kos del Lotto
Sport Award tekmovanja, pod sponzorstvom Lotto Sport Italia.

