
 
 

VOŠ oděvního návrhářství a SPŠ oděvní, Jablonského 3, Praha 7,  
vyhlašuje za mediální podpory  

11. ročník mezinárodní soutěžní přehlídky mladých módních návrhářů  
 

 FASHION GAMES 2015 
NA TÉMA :  

"In Fashion is the Future"  
 
Podmínky účasti v soutěži : 

- soutěžící je studentem SOŠ, VOŠ nebo VŠ v ČR nebo v zahraničí 
- je starší 15 a mladší 26 let 
- přihlášená kolekce bude obsahovat max. 10 modelů, které dosud nebyly nikde žádným 

způsobem ohodnoceny  
 
Časový harmonogram : 
 

1. část – výtvarná : 
 
návrhová řada na dané téma zpracovaná  na označeném CD nosiči a vyplněná přihláška (viz. 
příloha) musí být doručeny na adresu vyhlašovatele (VOŠON a SPŠO , Jablonského 3,  170 00  
Praha 7, CZ  ) do 27. 2. 2015. 
 
CD musí v prezentaci  obsahovat : 
  
a/ autorskou myšlenku a popis  kolekce / projektu  
b/ inspirační zdroje 
c/ návrhovou řadu kolekce  
d/ krátkou písemnou obhajobu tématu předpokládaného materiálu použitého na modelech 
e/ představu o způsobu veřejné prezentace 
 
Odborná komise vybere účastníky finále na základě:  
- originality návrhů 
- hodnocení zpracování dodané prezentace 
 
Účastníci obdrží do 27. 3. 2015 rozhodnutí komise a další podrobné pokyny k realizaci kolekce na 
svůj  osobní e-mail a na e-mail školy. 
 
Vybraným účastníkům bude nabídnut jednodenní workshop v Praze, kde mimo jiné vyslechnou 
inspirační přednášku o módních trendech, veřejně obhájí předloženou soutěžní prezentaci a budou 
seznámeni s požadavky na zpracování  modelů  a doprovodné dokumentace. Součástí bude i 
návštěva ateliérů Národního divadla v Praze nebo jiné aktuální akce v Praze. 
 
 



 
 
2. část – finále : 
 
- provedení a předvedení modelů, využití inspiračních zdrojů – kvalita zpracování-    
      veřejná  prezentace 
- ústní obhajoba a doprovodná prezentace, autorský životopis, zpracování fotodokumentace,    
      propagační materiály aj. 
 

 
Finálová přehlídka se bude konat v Praze    

v červnu 2015 
 za účasti laické i odborné veřejnosti, médií  a 

 zástupců jednotlivých zúčastněných států. 
 
 
 
Ceny : 
1. místo : 5 denní zájezd na  podzimní/jarní mezinárodní veletrh v Paříži nebo Florencii 
2. místo : 2  denní pobyt v Praze spojený s návštěvou akce  DesignBlok 2015 
3. místo : textilní materiály  na tvorbu autorské kolekce pro Fashion Games 2016 
 
 

Časový harmonogram FASHION GAMES 2013 : 
 
  1. 12. 2014    vyhlášení soutěže 
 27. 2. 2015      uzávěrka přihlášek 
 27. 3. 2015      informace o rozhodnutí poroty  
červen 2015     soutěžní finále v Praze 
 
 
 
 
V Praze  1. 12. 2014                                                            Ing. Marta Chvojková 
                                                                                                      ředitelka školy 
 
 


