PRAVIDLA SOUTĚŽE DOTEKY MÓDY 2016

1. Přihlášení do soutěže.
Soutěžit může každý, jednotlivec nebo kolektivy autorů nad 15 let. Soutěží se ve volné oděvní
tvorbě, soutěž není tematicky zaměřená.
Do soutěže mohou být přihlášeny pouze výrobky neoceněné v jiné soutěži do 15.4.2015.
V kolekci je stanoven maximální počet 5 kusů.
Pro přihlášení do soutěže pošlete:
a) Přihlášku, najdete ji:

http://www.ssdam.cz/doteky-mody.htm

b) Kvalitní fotografie celé kolekce i jednotlivých modelů. Fotodokumentace může být i formou
prezentace nebo videa.
c) Hudbu v dostatečné kvalitě ve formátu MP3 pošlou pouze postupující do finále, nejpozději
do úterý 19.4.2016.
Vše v elektronické podobě pošlete na adresu:

j.hoplickova@ssdam.cz

d) Účastnický poplatek 100 Kč. Platbu proveďte předem převodem na účet do 31. 3. 2016.
Číslo účtu:
Variabilní symbol:

160571793/0300
0015

Do zprávy pro příjemce uveďte: příjmení autora_DM16 (např. Novák_DM16)

Uzávěrka přihlášek je 31. 3. 2016.

Všechny informace spojené s organizací soutěže Vám podají:
Ing. Jaroslava Sedlářová
Ing. Marie Kovalovská

j.sedlarova@ssdam.cz
m.kovalovska@ssdam.cz

+420 608 707 306
+420 608 361 991

Z přijatých fotografií vybere odborná porota 15.4.2016 postupující do finálového večera.
Pokud k tomuto datu získají přihlášené modely ocenění v jiné soutěži, nemohou postoupit
do finále. O postupu budou soutěžící informováni e-mailem.

2. Finálový galavečer DOTEKY MÓDY 22. 4. 2016

a) Finálový GALAVEČER se uskuteční dne 22. 4. 2016 v 19:00 hod v Městském divadle v
Prostějově. Vlastní soutěž je doplněna doprovodným programem a přehlídkami předních
módních návrhářů.
b) Soutěžící, kteří postoupí do finálového večera, mají možnost zkoušet své vystoupení
v Městském divadle od 14 do 17 hodin. Pro účinkující a soutěžící bude otevřen boční vchod
do divadla z ulice Vápenice.
c) Soutěžící, kteří postupují do finále, obdrží dvě vstupenky zdarma, budou jim předány před
zahájením finálového večera při vstupu do divadla.
d) Ostatní zájemci mají možnost zakoupení vstupenek v předprodeji divadla, tel. 582 329 603,
predprodej@divadloprostejov.cz.

Hodně úspěchů a inspirativních zážitků přejí organizátoři.

