
PŘIHLÁŠKA 

FOR FASHION BRNO 2022 

Sono Centrum Brno, sobota 24. září 2022 

               Termín pro zaslání přihlášky je 1.6.2022. 

 

NÁZEV firmy / značky/ jméno designéra / instituce (takto budete uváděni na materiálech akce):  

 

PŘÍHLÁŠENÝ SUBJEKT JE (škola/instituce, student, designér, obchod): 

 

www: název fb / instagramu značky: (nepovinné) 

 

ZÁVAZNÁ FORMA ÚČASTI (zaškrtněte): 

            GENERATION NEXT (Přehlídka škol a studentských prací) 13:00 h | CENA: 500 Kč (manipulační poplatek) 

            TREND PREDATORS (Přehlídka návrhářů a značek. Kolekce prezentující aktuální TREND) 15:00 h | CENA: 13 000 Kč 

            FRESH ART (Přehlídka návrhářů a značek. Kolekce zaměřená na ART) 16:00 h | CENA: 13 000 Kč 

            „THEY“ GENDERLESS (Přehlídka návrhářů a značek. Kolekce UNISEX/GENDERLESS) 17:00 h | CENA: 13 000 Kč 

            STAND DESIGNER (Prezentační místo/stánek pro subjekty k jejich účasti ve vybrané přehlídce) | CENA: 2 000 Kč 

            STAND SOLO (Prezentační místo/stánek pro subjekty, kteří se nebudou účastnit žádné přehlídky) | CENA: 5 000 Kč 

PREZENTOVANÁ KOLEKCE (Informace budou použity při propagaci přehlídky) 

Název kolekce: Skladba kolekce: (max počet 10 ks) 

  …..………… ks dámských        …………… ks pánských 

Specifikace kolekce: 

 

FAKTURAČNÍ ÚDAJE (Informace budou použity pro fakturaci) 

Název dle ŽR nebo OR: Adresa dle ŽR nebo OR: 

 

IČ: DIČ:  

KONTAKTNÍ OSOBA (Osoba zodpovědná za komunikaci a účast na akci) 

Titul, jméno, příjmení: Kontaktní telefon: 

 

Email:  Bankovní spojení: 

 

 



SPECIFIKACE PŘEHLÍDEK: 

• GENERATION NEXT: Přehlídka je určená pouze pro prezentaci oděvních škol. Počet modelů 10. K této přehlídce není 

možné využít prezentační stánek. 

• TREND PREDATORS: Přehlídka je určená zavedeným značkám a návrhářům, kteří reflektují v prezentované kolekci 

aktuální trendy, a to ve střihu, barvě nebo pojetí. Počet modelů 10. 

• FRESH ART: Přehlídka návrhářů a značek s kolekcemi zaměřenými na pure fashion, art i avantgardu. Přehlídka je určená 

i pro netradičnímu pojetí prezentace módy. Počet modelů 10. 

• „THEY“ GENDERLESS: Přehlídka kolekcí složená výhradně z modelů unisex nebo genderless. Tato přehlídka je 

zaměřená na prezentace rovnosti pohlaví ve fashion a bude velmi mediálně sledovaná. Počet modelů 10. 

• STAND SHOW / SOLO: Prezentační / prodejní stánek ve vnitřních prostorách Sono Centra (stůl, štendr, 2 židle a 

označení). Přihlášený subjekt je zodpovědný za zajištění personální účasti na stánku během akce. Na stánku je možné 

prodávat pouze zboží z oblastí fashion / design / decor. 

CO ZAHRNUJE ÚČAST NA PŘEHLÍDCE: 

• Módní přehlídka je „na klíč“. Zajistíme vám modelky/modely, make-up, hair styling, choreografii i hudební podkres. 

• Máte možnost si k přehlídce dodat vlastní hudbu i video. 

• Dostanete od nás fotodokumentaci z přehlídky (elektronicky, nejpozději do 2 týdnů po akci). 

• Informace o vaší kolekci a vaší tvorbě (které nám poskytnete) zveřejníme na webu a sociálních sítích akce, dále na 
marketingových materiálech a PR článcích akce. 

• Dáme vám 4 ks vstupenky na volný vstup do celého objektu se všemi odpoledními přehlídkami. 

• Doporučujeme přihlášenou kolekci do přehlídek pojistit proti případnému poškození nebo ztrátě.  

 

PODMÍNKY ÚČASTI V PŘEHLÍDKÁCH A POKYNY:  
 

• Přihláška k účasti na akci FOR FASHION BRNO 2022 je závazná. Termín pro zaslání přihlášky je 1.6.2022.  

• Přihlášený subjekt se zavazuje uhradit účastnický poplatek za účast na vybrané přehlídce nejpozději do 15.6.2022. 

• Přihlášený subjekt se zavazuje poslat informační materiály (popis kolekce, foto) organizátorovi nejpozději do 30.7.2022. 

• Pořadatel/organizátor si vyhrazuje právo posoudit vhodnost dodané kolekce k předvádění pro daný typ přehlídky a 
zvolit způsob předvedení. Modely nevhodné k předvádění jsou: zřejmé plagiáty, poškozené, neúplné či erotické zboží. 

• Pořadatel/organizátor není zodpovědný za pojištění kolekce nebo zboží na přehlídkovém mole a prezentačním stánku. 

• Pořadatel/organizátor si vyhrazuje právo změnit název přehlídky i hodinu jejího konání. 

• Pořadatel/organizátor si vyhrazuje právo zrušit akci bez nároků na odškodnění. V případě zrušení akce má subjekt právo 
na vrácení účastnického poplatku za akci v plné výši. 

• Podpisem dávám společnosti TOP LADIES, s.r.o., souhlas s tím, aby použila informace o prezentované kolekci, obchodní 
značce a obchodním jméně a fotografie s tím spojené pro propagační a marketingové účely akce, na webových 
stránkách a sociálních sítích akce. 

• Podpisem dávám také společnosti TOP LADIES, s.r.o., souhlas s tím, aby podle § 7 zákona č. 480/2004 Sb., využila výše 
uvedené kontaktní údaje pro potřeby šíření obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků.  

• Svým podpisem potvrzuji, že jsem si přečetl podmínky a souhlasím s nimi. Zároveň potvrzuji, že jsem oprávněn v této 
záležitosti přihlašovaný subjekt zastupovat. 

 

 
 
 
V …………………………………dne……………………………    Podpis…………………………………………………………………… 
 
 
ORGANIZÁTOR FFB 2022: 
Agentura zodpovědná za módních přehlídky: 
TOP LADIES, s.r.o. 
Blanka Andělová 
IČ: 63474859, DIČ: CZ63474859 
tel.: +420 603 450 350 E-mail: agentura@topladies.cz 

mailto:agentura@topladies.cz

