Dreamstyle

Amatör Moda Tasarım Yarışması
BAŞVURU FORMU
Aday No: ___________________
Adı ve Soyadı:____________________________________________________ Doğum Tarihi: ___________________________
Medeni Durumu:__________________ Meslek: ________________________ Eğitim:__________________________________
İlgi Alanları:______________________________________________________________________________________________
Tasarımınızı Anlatınız: _____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
Adres:___________________________________________________________________________________________________
Telefon (GSM):_________________________________________ Telefon (Sabit):______________________________________
Mail Adresiniz:____________________________________________________________________________________________
Forumu Dolduranın;
Adı ve Soyadı:____________________________________________________ Başvuru Tarihi: ___________________________
İmza:

Önemli Not: Bu formu doldurmak yarışmaya katılma garantisi vermez. Organizasyon komitesi formu değerlendirmeye alıp yarışmacı adayına
finalde yarışıp yarışmayacağını bildirecektir. Bu forma; tasarımınızı anlatan bir yazı ve nüfus cüzdanınızın fotokopisini de ilave ederek ve
tasarımınızın arkasına yapıştırarak MaviBahçe Danışma’ya teslim ediniz.Yarışma başvurusu esnasında, özel sağlık sorunlarını (varsa) yazılı olarak
organizasyon komitesine bildirmeyen yarışmacımızın, gerekli önlemleri alma konusundaki sorumluluğu kendisine aittir. Sağlık sorunlarından
organizasyon komitesi sorumlu tutulamaz.

yonetim@banunoyan.com.tr I www.banunoyan.com.tr

Dreamstyle Yarışması tüm moda amatörlerine açıktır. Yarışmacı adayları, tasarımlarını A3 boyutundaki kağıtlara serbest malzeme ile
çalışacak ve fotoblok üzerine yapıştırarak teslim edecektir. Yarışmacılar birden fazla tasarım ile yarışmaya katılabilirler.
Bu yarışmaya katılım bedelsizdir. Yarışmaya katılım için son başvuru tarihi 28 Şubat 2017’dir.
Sayın yarışmacımız, doldurduğunuz başvuru formlarını ve nüfus cüzdanınızın fotokopisini, çizim tasarımlarının yer aldığı
fotoblokların arkasına yapıştırmanızı önemle rica ederiz. Başvuru formundaki seri numaranızı lütfen tasarımlarınızın üzerine not
ediniz ve MaviBahçe Danışma’ya teslim ediniz. Birden fazla tasarımla yarışmaya katılmak isterseniz, kaç adet tasarımla katıldığınızı
başvuru formunuzun üzerine mutlaka yazınız. İstenilen evrak ve düzeni doğru şekilde MaviBahçe Danışma’ya teslim etmek tamamen
siz yarışmacı adaylarımızın sorumluluğundadır.
Bilgi maili, organizasyon komitesi tarafından 10 Mart 2017’de gönderilecektir. Ön elemeyi kazanan yarışmacı büyük final jürisine
sunacağı tasarımın podyumda sunum stantlarında dikilmiş ve (varsa aksesuarlarını da ekleyerek) MaviBahçe AVM’ye veya Banu
Noyan İletişim’e teslim edecektir.
15 Nisan 2017 Cumartesi günü bu tasarımlar içinden ilk üçe girmeyi hak eden adaylar aşağıda belirtilen ödülleri kazanmış kabul
edilecektir.
ÖDÜLLER
1. ödül: 3.000 TL değerinde hediye çeki
2. ödül: 2.000 TL değerinde hediye çeki
3. ödül: 1.500 TL değerinde hediye çeki
(Hediye çekleri sadece MaviBahçe’de kullanılabilir.)
Tüm adaylarımıza başarılar dileriz.

SON BAŞVURU: 28 Şubat 2017 (saat 22.00’ye kadar)
ÖN ELEME: 10 Mart 2017
BÜYÜK FİNAL: 15 Nisan 2017

