
 
 

 

 

26. ročník soutěže MMT ČR 2014 

 
INFORMAČNÍ SERVIS  
Termín : 4.12.2014 

Dislokace: DKO Jihlava, Tolstého 2 

Pořadatel: Sdružení pro pořádání soutěže MMT ČR 

Spolupořadatel: MŠMT 

Organizátor: Střední škola obchodu a služeb Jihlava, Karoliny Světlé 2, 58601 Jihlava 

 

Charakteristika soutěže: 

Soutěž Mladý módní tvůrce je určena všem studentům středních škol a učilišť, kteří studují  

v řádném  denním studiu. 

Své soutěžící do soutěže vysílají jednotlivé školy. Počet soutěžících z jedné školy stanoví  

organizátor soutěže na základě počtu přihlášek. 

2) Soutěže se může zúčastnit: 

 

Oděvní tvorba:  
 

Volná mladá móda – KONTRASTY  1 vstup na molo ( max. 5 modelů na mole)  

(pouze 1 vstup pro každou školu), vlastní hudba, časový limit 2,5 minuty 

Společenské oděvy - TANEČNÍ 1 vstup na molo ( max. 5 modelů na mole)  libovolný počet 

vstupů na molo, vlastní hudba, časový limit 2,5 minuty 

Sportovní oděvy a prádlo 1 vstup na molo (max. 5 modelů na mole) libovolný počet vstupů 

vlastní hudba, časový limit 2,5 minuty 

Oděvní doplňky  1 vstup (1 model na mole) libovolný počet vstupů, vlastní hudba, časový 

limit 1,5 minuty 

Tonak  1 vstup ( max. 5 modelů na mole), pouze 1 vstup pro každou školu, vlastní hudba, 

časový limit 2,5 minuty 

VESMÍR 1 vstup (1 model na mole) libovolný počet vstupů, vlastní hudba, časový limit 1,5 

minuty 

ODĚV TAK TROCHU JINAK 1 vstup (1 model na mole) libovolný počet vstupů, vlastní 

hudba, časový limit 1,5 minuty 

 

Kadeřnická tvorba: 

 

NEVĚSTA NA VLNĚ BAREVNÉ FANTAZIE 1 soutěžící, soutěžní čas k provedení 60 

minut 

Dámský TOP STŘIH – krátké vlasy 1 soutěžící, soutěžní čas k provedení 60 minut 



Kosmetická tvorba: 

 

FATA MORGANA  1 soutěžící , soutěžní čas k provedení 55 minut + 5 min na konečnou 

úpravu 

VESMÍR 1 soutěžící, soutěžní čas k provedení 180 minut ( lampičku, UV lampu) si musí 

soutěžící dovézt vlastní 

 

Navýšení počtu soutěžících v kadeřnické a kosmetické tvorbě lze pouze na základě 

aktuálního počtu přihlášek po uzávěrce soutěže. 

Informace o navýšení počtu soutěžících podá předsedkyně sdružení MMT ČR telefonicky 

nebo e-mailem po uzávěrce ( uzávěrka po přihlášení na soutěž je 30.9.2014) 

Volná místa budou též na web stránce soutěže. 

5) Ocenění 

První tři soutěžící v každé soutěžní kategorii získají keramickou sošku ( symbol MMT ČR) 

+ dárky od sponzorů. Pokud bude některá s kategorií více obsazena může organizátor 

rozhodnout, že ocenění získá i 4. a 5. místo. 

U oděvní tvorby bude ještě u třech kategorii ( Tonak, Vesmír, Oděv trochu jinak ) uděleno 

navíc ocenění : nejlepší škola neuměleckých oborů. 

6) Přihlášky na soutěž 

Termín podání a uzavření přihlášek je 30.9.2014 

Harmonogram soutěže a další informace budou zaslány na e-mail kontaktních osob  

v přihlášce a všechny informace budou na webových stránkách soutěže MMT ČR: 

www.ssos-ji.cz/mmtcr ( od 1.9.2014 na www.ozs-ji.cz/mmtcr 

 

Přihlášky zasílejte na adresu: Mgr. Jarmila Vondrušková 

Sdružení pro pořádání soutěže MMT ČR 

Karoliny Světlé 2 

58601 Jihlava 

 

 

http://www.ssos-ji.cz/mmtcr
http://www.ozs-ji.cz/mmtcr

