KEEP HANOI CLEAN - SỰ KIỆN SINH NHẬT
LẦN THỨ 5 NĂM 2021

Cuộc thi Thiết kế
Thời trang

Tham gia ngay cùng ‘Keep Hanoi Clean’
để nâng cao nhận thức về tầm quan
trọng của tái chế và tái sử dụng.
TRÌNH DIỄN THIẾT KẾ CỦA BẠN TRƯỚC
NHỮNG KHÁN GIẢ YÊU MÔI TRƯỜNG

NGÀY 3 THÁNG 7, 2021
| 3 P.M. TỚI 11 P.M.

Cuộc thi Thiết kế
Thời trang
Cuộc thi cực kỳ đơn giản!
1. Hãy tới ‘Green Gem Shop’, cửa hàng ủng hộ
lối sống bền vững với 3 tiêu chí Giảm thiểu,
Tái sử dụng và Tái chế.
2. Lựa chọn các item quần áo second hand, và
phụ kiện bạn cần đủ để tạo ra 3 thiết kế mới.
3. Tạo ra 3 thiết kế với các item đã lựa chọn.
4. Các chuyên gia trong ngành sẽ đánh giá
thiết kế của bạn và chọn ra người chiến thắng
- Giám khảo sẽ bao gồm Phạm Lan Anh (Yuki),
Hoa hậu Du lịch Thế giới Châu Á 2019/2020,
cùng với những tên tuổi trong ngành thời
trang hàng đầu khác tại Hà Nội.
Làm thế nào để tham gia:
Gửi email những thiết kế bạn đã thực hiện
vào hòm thư info@keephanoiclean.org
Một bản phác thảo sơ bộ ý tưởng của bạn và
trình bày lý do tại sao bạn nghĩ việc phát
triển bền vững trong ngành thời trang là
quan trọng.
HẠN NỘP BÀI DỰ THI LÀ
11:59 NGÀY 01/07/2021.
TẤT CẢ CÁC BÀI DỰ THI CẦN NỘP ĐÚNG
THỜI HẠN NÀY.
AI CÓ THỂ THAM GIA: Các thí sinh dự thi phải từ 18 tuổi trở lên tính
đến ngày 03/07/2021 (Ngày diễn ra sự kiện). Hoặc có sự giấy chứng
nhận cho phép của cha mẹ và người giám hộ nếu chưa đủ 18 tuổi.

