
módní přehlídka

Nulový odpad 07
Organizátor:
EKODOMOV občanské sdružení
Tomáš Hodek
Předseda sdružení
mobil: +420 603 425 958
V Podbabě 29B 
60 00 Praha 6 
tel: +420 234 697 402 
tel/fax: +420 220 920 268 
www.ekodomov.cz

Charakteristika soutěže: 
Soutěž je určena pro studenty a absolventy středních a vysokých škol výtvarného, 
oděvního nebo textilního směru, začínající módní návrháře. 

I. kategorie: studenti středních a vysokých škol s –3 modely 
II. kategorie:  studenti vysokých škol, absolventi a začínající módní návrháři a designéři s ucelenou 

kolekcí 8–2 modelů
III. kategorie: doplňky, zde není počet specifikován

Témata:
Připravovanou přehlídkou se snažíme oslovit širokou veřejnost, proto je doprovodným programem 
tradiční zemědělská akce ZEMĚ ŽIVITELKA. Zvýšení zájmu o problematiku nakládání s odpady, 
podporujeme vyhlášením soutěže studentů, absolventů a začínajících návrhářů. V tomto ročníku 
bychom rádi kladli důraz zejména na bioodpady, kompostování a recyklaci a to vše prostřednictvím 
popularizujících prvků, které mají možnost vše mediálně zviditelnit.

A) Bioodpady a kompostování

B) Recyklace

C) Přírodní materiály

Hodnocení:
Proběhne po předání organizátorovi komisí skládající se z výtvarníků, designerů a odborníků z oblasti 
ekologie. Součástí hodnocení je nejen výtvarná a realizační úroveň, ale především ekologicky šetrný 
přístup.

Termíny: 
podání přihlášky do: 27. 4. 2007
podání závazné přihlášky a dodání skic, vzorků materiálů a profesního životopisu do: . 6. 2007
zaslání modelů do: 30. 6. 2007, předání modelů v pozdějším termínu po dohodě na tel: 605 823 034
přehlídka Nulový odpad 2007: 25. 8. 2007, předání modelů možno po skončení akce nebo poštou



Organizační podmínky pro zařazení do projektu:
- úplné a včasné vyplnění a zaslání formulářů a dalších materiálů
- včasné informování o případných změnách
- dbaní pokynů organizátorů v průběhu akce
- respektování celkového harmonogramu a programu projektu

Organizátor garantuje: 
- předvedení modelů, kolekcí v rámci doprovodného programu ZEMĚ ŽIVITELKY
-  profesionální předvedení ve spolupráci s choreografem, modelkami, modely, kadeřníky, make-up stylisty
- prezentaci návrháře na webu a v dalších tiskovinách
- zajištění volného vstupu návrháře 
- navrácení modelů 
- vyhlášení výsledků soutěže v průběhu přehlídky
- zveřejnění výsledků soutěže na webu
- zveřejnění členů hodnotící komise
-  vítězům v jednotlivých kategoriích prezentování modelů v následných prezentacích projektu a využití 

jejich fotografiích pro propagaci dalšího ročníku projektu

Organizátor negarantuje:
- zařazení autora v případě nedodržení termínů
-  prezentaci neúplných, obtížně prezentovatelných nebo s celkovou koncepcí nesouvisejících modelů 

a kolekcí
- nepoškození modelů z netradičních materiálů

Přihlášky zasílejte:
písemně: Ekodomov o.s.
 V Podbabě 29B
 60 00 Praha 6
nebo e-mailem: halova.dita@seznam.cz

S přihláškou je nutno zaslat:
profesní životopis, skici nebo fota modelů a vzorky použitých materiálů
Termín zaslání předběžné přihlášky: 27. 04. 2007
Termín zaslání závazné přihlášky: . 06. 2007
Termín zaslání modelů: 30. 06. 2007
Předání modelů, lze uskutečnit osobně po dohodě na tel: 605 823 034 

Předběžná přihláška na módní přehlídku Nulový odpad 2007
Jméno a příjmení, titul: 

Adresa účastníka, popř.školy: 

 Kategorie 

Kontaktní osoba: 

Telefon:  Email,www: 

V  Dne:  Podpis: 



Závazná přihláška na módní přehlídku Nulový odpad 2007 / Kategorie I.

Adresa školy: 

Kontaktní osoba: 

Telefon:  Email,www: 

Jméno a příjmení účastníka: 

Modely (-3 ks): dámské (vel. 36-38):  pánské (vel. 50): 

Název:  Téma: A) B) C)

Další požadavky na prezentaci: 

Souhlasím s využitím údajů pro zajištění, prezentaci a propagaci akce.

V  Dne:  Podpis: 

Závazná přihláška na módní přehlídku Nulový odpad 2007 / Kategorie II.

Jméno a příjmení, titul: 

Adresa : 

Kontaktní osoba: 

Telefon:  Email,www: 

Kolekce (6-2 modelů): 

Název kolekce:  Téma: A) B) C)

Vlastní hudba: ANO NE  Počet modelů:  dámské (vel. 36-38):  pánské (vel. 50): 

Další požadavky na prezentaci (loga návrháře, sponzorů apod.): 

Souhlasím s využitím údajů pro zajištění, prezentaci a propagaci akce.

V  Dne:  Podpis: 

Závazná přihláška na módní přehlídku Nulový odpad 2007 / Kategorie III.

Adresa školy: 

Kontaktní osoba: 

Telefon:  Email,www: 

Jméno a příjmení účastníka: 

Doplňky: dámské (vel. 36-38):  pánské (vel. 50):   Téma: A) B)

Další požadavky na prezentaci: 

Souhlasím s využitím údajů pro zajištění, prezentaci a propagaci akce.

V  Dne:  Podpis: 


