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Fashion Passion 

Reglement 

 

 

1. Fashion Passion toimub 2. mail Aparaaditehases (Kastani 42). Üritus leiab aset kahes osas 

ning on nii osalejatele kui ka vaatajatele tasuta. Esimeseks osaks on kostüümide 

õmblemine Aparaaditehase Armastuse saalis, mis algab kell 17:00 ja lõpeb 20:00. 

Kostüümide valmimisel pealtvaatajaid ei ole. Ürituse teine osa on moeshow, kus 

näidatakse kõik äsjavalminud kostüümid ette. See toimub Aparaaditehase hoovis ning on 

kõigile avalik. Show algab kell 20:00 ja lõpeb orienteeruvalt 22:00.  

2. Registreerimine avatakse 9. aprillil Tartu Tudengipäevade kodulehel 

www.studentdays.ee. Võistlema pääsevad kümme kiiremat tiimi. Kohapeal tuleb oma 

osalemine kinnitada.  

3. Võistlusel osalevad kolmeliikmelised tiimid. Tudengipäevade poolt on õmblusmasinad, 

kangad, kasutatud riided ja muud tarbed. Tiimil on aega kolm tundi, et valmis õmmelda 

kolm kostüümi. Kui tiim jõuab valmis vähem kui kolm kostüümi, saab iga puuduva 

kostüümi eest -5 punkti. Õmblemisel aitavad tiime ka juhendajad, kes sõltuvalt osalejate 

arvust, aitavad mitut tiimi korraga.  

 

Modellideks võiksid olla õmblejad ise, aga kui ei soovi või pole võimalik poodiumile 

minna, siis võib modellideks kasutada ka teisi inimesi (sõbrad, tuttavad). Tiimide 

kõndimisjärjekord loositakse ning kõndimine toimub tiimi kaupa, st järjest 

demonstreeritakse kõiki õmmeldud kostüüme. Ettekõndimine toimub järgmiselt:  

- kõik kolm modelli lähevad korraga lavale ning jäävad ette seisma 
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- poodiumile minnakse lavalt ühekaupa, järgmine modell võib poodiumile minna, kui 

eelmine on jõudnud poodiumi otsa 

- kõndimise lõpetanud modell jääb lavale ja ootab, kuni kõik tiimi modellid on 

kõndinud 

- seejärel antakse sõna žüriile, kes annab kostüümide kohta tagasisidet ning avaldab 

punktiskoori terve tiimi kollektsiooni peale.  

 

Žürii hindab iga tiimi kollektsiooni kümne palli süsteemis. Žüriiliikmeid on kokku 

neli, seega maksimaalne punktisumma ühel tiimil on 40 punkti. Fashion Passioni 

võidab kõige kõrgema punktiskooriga tiim. Võistlejad saavad kostüümid endale jätta.  

 

4. Fashion Passioni korraldajad jätavad endale õiguse teha ürituse korralduses muudatusi, 

teavitades sellest osalejaid enne ürituse algust.  

 

 

 

 


