MISS & MISTER DEAF WORLD & EUROPE & ASIA 2020
PĚT MÓDNÍCH WORLD FASHION SHOW 2020
Pořadatel soutěží:
Spol. MISS & MISTER DEAF s.r.o. IČ 24168475 Sídlo společnosti: Senovážné náměstí 1464/6 110 00 Praha 1
Vedená u městského soudu v Praze, oddíl C vložka 185011
Tel Mobil + 420 777 277 773 Číslo B. účtu: 271835819/0300 ČSOB Na Příkopě 18 110 00 Praha 1
E-mail: josef@missdeafworld2011-2020.com http://www.missdeafworld2011-2020.com
Datum a místo konání finálového večera světové soutěže: 11. července 2020 od 19.30 hodin, velký Kongresový sál
Kongresového Centra Praha a.s. na adrese: 5. května 1640/65, 140 00 Praha
Tisková konference ke světové soutěži a pěti módních WORLD FASION SHOW 2020 se uskuteční dne 9.července 2020
od 13.30 hodin v hotelu HOLIDAY INN Prague Congress Centre, Na Pankráci 15/1684 140 00 Praha 4

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
V roce 2020, přijede do České republiky a Hl. města Prahy, od 8.července 2020 do 19.července 2020, na 20 jubilejní
ročník světové soutěže MISS & MISTER DEAF WORLD & EUROPE & ASIA 2020 více jak 60 vítězných Miss a Mister
Deaf svých států z celého světa. Finálový večer světové soutěže, se uskuteční dne 11.července 2020 od 19.30 hodin, ve
velkém Kongresovém sále, Kongresového Centra Praha na adrese: 5.května 1640/65 140 Praha 4.
U příležitosti konání 20 jubilejního ročníku světové soutěže MISS & MISTER DEAF WORLD & EUROPE & ASIA 2020,
organizátor dále připravuje po skončení finálového večera od data 12.července 2020 do data 19.července 2020, celkem
pět doprovodných módních World Fashion show 2020 jako každoroční snahu o větší integraci těchto mladých sluchově
postižených lidi do slyšící společnosti. Celkem pět módních World Fashion show 2020 s doprovodným programem, se
uskuteční v pěti vybraných hostitelských městech v České republice. Na každé módní World Fashion show 2020, budou
předvádět své dovezené módní oblečení a národní kroje svých států, nejen všichni finalisté světové soutěže roku 2020,
ale také dalších 70 organizátorem pozvaných finalistů a vítězných Miss a Mister Deaf od roku 2001 do roku 2019.
Vaše osobní účast na 20 jubilejním ročníku světové soutěže, nebo Vaše jakákoli finanční nebo materiální pomoc, kolem
20 jubilejního ročníku světové soutěže, by tak velice napomohla těmto všem sluchově postiženým mladým lidem, pro ně
do budoucna v tolik potřebném získání většího sebevědomí v jejich dalším nelehkém životním osudu. Někdy stačí velice
málo, aby Vaše osobní účasti na finálovém večeru, nebo účast na některé z módních World Fashion show 2020, zásadně
změnila těmto mladým neslyšícím dívkám a chlapcům, jejich nelehký životní osud k lepšímu.

Naší každoroční snahou je, čím více dostanou sluchově postiženi mladí lidé, od nás slyšících lidí

více důvěry a šancí se
předvést, tím více budou mít všichni sluchově postižení lidé, větší naději a šanci, na plnohodnotný a důstojný život.

S úctou
Josef Uhlíř president světových soutěží
Miss & Mister Deaf World & Europe & Asia 2020 a World Fashion show 2020 s doprovodným programem
E-mail: josef@missdeafworld2011-2020.com Mobil 777 277 773
https://www. missdeafworld2011-2020.com http://www.facebook.com/josef.uhlir.missdeaf
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