
 
 
 

Versenyszabályzat 
 
 
Verseny kiírója: Magyar Szőrmeipari Szövetség 
 
Verseny megnevezése: KREÁCIÓ 2014 
 
Verseny időpontja: 2014. november 21. (péntek) 17.00 óra 
 
Verseny helyszíne: Larus Étterem és Rendezvényközpont 
           1124 Budapest, Csörsz utca 18/b. 
 
A verseny jelentkezési határideje: 2014. október 20. meghosszabbítva 2014. október 31. 
 
Részvételi feltételek: 
A Magyar Szőrmeipari Szövetség által kiírt KREÁCIÓ 2014 Nagydíján részt vehet minden, 14. 
életévét betöltött, magyar állampolgárságú, magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási 
hellyel rendelkező személy, minden olyan szakember, diák, magánszemély, aki valódi szőrmét 
használ fel munkája során. Egyénileg, ill. közösen elkészített kreációk is benevezhetőek egy 
név alatt.  
 
Mivel a KREÁCIÓ 2014 a milánói REMIX* a Nemzetközi Szőrmeszövetség designerversenyének 
hazai előválogatója is egyben, olyan személyek jelentkezését is várjuk, akik valamelyik 
szakiskola vagy felsőoktatási intézmény hallgatói; 
pályakezdők, akik már befejezték a tanulmányaikat, de még nem kaptak lehetőséget arra, 
hogy szélesebb körben is bemutatkozhassanak, és megismertessék a munkáikat. 
* A REMIX versenyre kizárólag csak egy személy, fiatal, pályakezdő (maximum 4 éven belül végzettséget szerzett) vagy még tanuló 
divattervező nevezhető, csoport nem. Pontos információ a feltételekről megtalálható az IFF Nemzetközi Szőrmeszövetség honlapján. 

 
A versenyben csak a megjelölt határidőn belül beérkezett jelentkezéseket beküldők, illetve a 
nevezési díjat időben befizető résztvevők vehetnek részt. 
 
Minden résztvevő minimum 1, maximum 8 db termékkel indulhat a versenyen kategóriánként. 
Kizárólag valódi szőrméből készült és/vagy valódi szőrme (a toll az nem szőrme!) 
felhasználásával készült (pl.: textil-szőrme, bőr-szőrme, szőrme-PU, stb. kombinációban) 
terméket lehet benevezni! 
 
A benevezhető kategóriák: 
 
1. Kategória:  
Bunda, kabát (rövid, félhosszú, hosszú). A női bundák és kabátok esetében a 38-40-es méret, 
a férfi kabátok esetében a 50-52-es méret ajánlott! Csak a hordható termékeket tudjuk az 
értékelésnél figyelembe venni.  



 
2. Kategória: 
Kiegészítők – gallér, táska, párna, cipő, muff, sapka, ágytakaró, szőnyeg, stb. 
 
3. Kategória: 
Irha - bunda, kabát. Az ajánlott méretek megegyeznek az 1. kategóriában felsoroltakkal! 
 
A kiegészítőknél egy azonos anyagból készült kiegészítők csoportja, kompozíció egy egységet 
is képezhet. Ebben az esetben a nevezési díjat csak egy esetben kell megfizetni. 
 
Nevezési díjak: 
 1. Kategória – 10.000 Ft 
 2. Kategória – 5.000 Ft 
 3. Kategória – 8.000 Ft 
 Mindhárom kategória – 20.000 Ft 
 
A nevezési díjat a jelentkezési lap megküldésével egy időben, legkésőbb 2014. október 20-ig 

kérjük átutalni vagy befizetni a Magyar Szőrmeipari Szövetség OTP Banknál vezetett 11705008 

29907580 számú számlájára. Az átutalási vagy befizetési bizonylatot mellékletként kérjük 

csatolni a Jelentkezési Laphoz, illetve mindkettőt faxon a 06 1 883 0301-es számra, vagy e-

mailben a szorme@szormeszov.hu címre kérjük megküldeni a Magyar Szőrmeipari 

Szövetséghez. 

Az elkészült termékekbe a díjkiosztó ünnepség végéig tilos márkajelzést, logó-t, illetve 
bármilyen megkülönböztető jelzést elhelyezni, valamint a rendezvény helyszínén bármilyen 
reklámhordozót, vagy reklámtáblát elhelyezni.* Az a versenyző, aki nem tartja be a 
versenyszabályzatot, kizárásra kerül a versenyből! 
*(Lásd támogatási lehetőségek a www.szoremszov.hu weboldalon) 
 
A kreátor, versenyző hozzájárul, hogy a benevezett termékekről, magáról a versenyzőről 
fotók, videók készülhessenek, azok a Magyar Szőrmeipari Szövetség weboldalára 
felkerüljenek, ill. a képek, videók továbbíthatóak legyenek a média részére.  
 
A benevezett terméke(ke)t a rendezvény kezdete előtt 1 nappal (2014. november 20-án 12.00 
órától 15.00 óráig) kell átadni a szervezőknek és a rendezvény végéig az nem vihető el. A 
termékekkel egy időben, a versenyző köteles leadni a benevezett termékek, termékekként 3 - 
4 mondatos rövid leírását (írásban, gépi nyomtatással), mely bemutatja, hogy milyen 
szőrméből, milyen technikával, milyen koncepcióból készült a termék. 
 
A bemutatott versenymunkákat 3 - 5 tagú szakmai zsűri értékeli, amelynek tagjai szűcsök, 
neves divattervezők, kereskedők, szőrmeszakértők. A verseny kiírója fenntartja a jogot, a zsűri 
létszámának és tagjainak kiválasztására. 
 
A versenyen a benevezett termékek bemutatásához a női és a férfi modelleket a Szervező 

(MSZSZ) biztosítja. Külsős modell csak a Szervező előzetes (a verseny előtt legalább 3 nappal!) 

engedélyével léphet színpadra. 

 
Eredményhirdetés a zsűri értékelése után a verseny napján történik. 
 
 

mailto:szorme@szormeszov.hu


Díjak:  
 

1. Kategória  I. helyezett 250.000 Ft pénzjutalomban és oklevélben részesül. * 
(Bunda, kabát)   II. helyezett 100.000 Ft pénzjutalomban és oklevélben részesül. * 
                                       III. helyezett 50.000 Ft pénzjutalomban és oklevélben részesül. * 
                                            
     

2. Kategória  I. helyezett 50.000 Ft pénzjutalomban és oklevélben részesül. * 
(Kiegészítők)  II. helyezett 40.000 Ft pénzjutalomban és oklevélben részesül. * 
                                       III. helyezett 30.000 Ft pénzjutalomban és oklevélben részesül. * 

 
     

3. Kategória   I. helyezett 100.000 Ft pénzjutalomban részesül. * 
 (Irha)                             II. helyezett 75.000 Ft pénzjutalomban és oklevélben részesül. * 
                                       III. helyezett 50.000 Ft pénzjutalomban és oklevélben részesül. * 

 
 

REMIX Milánó különdíjasa:  50.000 Ft pénzjutalomban és oklevélben részesül. * 
 

*A pénzjutalom SZJA köteles, így ennek bevallása a mindenkori győztes kötelezettsége! 
 
A győztesekkel a Magyar Szőrmeipari Szövetség támogatási szerződést köt, amely alapján a 
megnyert összeg a szerződéskötés után 5 munkanapon belül átutalásra kerül a győztes által 
megadott bankszámlaszámra.  
 
A nyertes termék(ek) a kreátor beleegyezésével 1 hónapon keresztül kiállításra kerülhetnek a 
kiválasztott szőrmeszalon(ok)ban.  
 
A nyerteseknek és résztvevőknek a Magyar Szőrmeipari Szövetség oklevelet állít ki. 
 
 

Támogatási lehetőségek: 

A KREÁCIÓ 2014 rendezvényre támogatási lehetőséget kínálunk. Támogatónak jelentkezhet 
bármely szőrme-, bőr- textil- és divatiparban tevékenykedő cég; vállalkozók, gazdasági 
társaságok, egyéb szervezetek, illetve magánszemély is. A minimális támogatási összeg a 
Szőrmeszövetség 2013. évi tagjainak 30.000 Ft, tagsággal nem rendelkező támogatónak 
50.000 Ft. A támogató neve és logója megjelenik a www.szormeszov.hu és 
www.kreacio2014.szormeszov.hu oldalakon, Facebook-on, mint támogató; felkerül a 
meghívólevelekre, ill. a rendezvény helyszínén elhelyezhet egy 100cm x 50cm-es reklámtáblát. 
A reklámtábla legyártásáról és elhelyezéséről a rendezvény helyszínén a támogatónak kell 
gondoskodnia. A támogatás összegének ellenértékét kérjük legkésőbb 2014. október 15-ig 
átutalni a Magyar Szőrmeipari Szövetség OTP Banknál vezetett 11705008 29907580 számú 
számlájára. 
A jelentkezéseket a secretary@hfta.hu és a szorme@szormeszov.hu e-mailcímre várjuk. 
 
 
Budapest, 2014. szeptember 19. 

http://www.szormeszov.hu/
http://www.kreacio2014.szormeszov.hu/
mailto:secretary@hfta.hu

