
 
 

„Tervezd meg Te, Sisi dámalovagló ruháját!” 
 
 
A Sisi Közhasznú Alapítvány által szervezett, „Magyarok Királynéja” nevéhez fűződő 
„Sisivel Dámanyeregben” JÓTÉKONYSÁGI rendezvény a magyar lovas társadalom számára 
egy új időszámítás kezdete. Ez az esemény segít bemutatni és visszahozni történelmünk 
monarchia-korabeli lovas életének különlegességeit és újdonságait az egyedi dámanyergen 
keresztül, a dámalovagló ruhán át, melynek célja a hagyományteremtés. 
 
Ezért írunk ki a rendezvény előtt pályázatot az akkori lovas élet hagyományainak élethű 
megelevenedésére, a lovas hölgyek kötelező toalettjének elkészítésére: „Tervezd meg Te, 
Sisi dámalovagló ruháját!” címmel.  
 
 A pályamunka tervrajzait a pályakezdő fiataltól, a Sisi rajongókon át, bárki 
beküldheti, - akik szívesen terveznek, rajzolnak és készítenek olyan ruhákat, melyekben el 
tudnák képzeli a korabeli Sisi-t, galoppozás, lovaglás, vagy vágtázás közben - a Sisi 
Alapítvány elérhetőségeire 2012. október 10-ig, melyet majd a rendezvény weboldalán, és a 
facebook-on szavazásra fogunk bocsájtani.  
 
 A pályamunkák a témával kapcsolatos, és a tervezők saját elképzelései szerint 
elkészített öltözékeit mutatják be a nagyközönségnek.  
 A már elkészített ruhadarabok az októberi rendezvényen is ki lesznek állítva, melyekre 
az odalátogatóknak a helyszínen is lesz lehetőségük szavazatot adni.  
 
 A rendezvény után, az erre felállított Bizottság összesíti a leadott szavazatokat, és 
értesíti a nyertest. A 2013-as versenyen már a nyertes által tervezett dámalovagló ruhában 
fognak versenyezni a hölgyek.  
 Tavasszal pedig a többi, októberi rendezvényre beérkezett pályamunkával együtt, 
egy divatbemutató keretein belül is megmutatjuk a nagyközönségnek az elkészített 
ruhakölteményeket.  
 
 Így az idén a dámalovaglás szépségét, a Magyar Dámalovas Egyesület mutatja be 
az eseményen, s majd jövőre csodálhatjuk meg hölgy-versenyzőinket a dámanyergekben, és 
a pályázatnyertes korhű dámalovagló ruhákban.  
 
 
További információ 
 

 Jelentkezési lap: zita.rakszegi@gmail.com e-mail címen kérhető. 
 Jelentkezni lehet postai úton is a Sisi Közhasznú Alapítvány címén 

2344 Dömsöd, Dabi krt. 30 /a, legkésőbb 2012. október 10-ig. 
 A borítékra kérjük ráírni, illetve az e-mail-en küldött levél: „Tervezd meg Te, Sisi 

dámalovagló ruháját!” 
 Összesítés: a szavazatok összesítését az erre felállított Bizottság végzi 2012. október 

28-ig. 
 Eredményhirdetés: 2012. október 29-én, (hétfőn) a pályázó által megadott e-mail 

címre, illetve a rendezvény honlapján, a www.sisibal.hu-n. 
 További információt a zita.rakszegi@gmail.com e-mail címen kérhető! 

 
 


