
                                               
                                                                PŘIHLÁŠKA DO SOUTĚŽÍ  

                                                              
                  Miss neslyšící a nedoslýchavá ČR 2022  a  Mister neslyšící a nedoslýchavý ČR 2022 
 

Finálový  večer české soutěže  Miss  & Mister neslyšící  a nedoslýchavá  ČR 2022  se  uskuteční  20 srpna 2022  od 
19.00 hodin v Praze. Místo konání  finálového  večera  v Hl. městě  Praze  bude oznámeno  na webový webových 
stránkách  www. missdeafworld2011-2020.com  nejdéle do  data 1.července 2022. 
 
Po  zaslané  a  čitelně  vyplněné přihlášce  a zaslání  tří předepsaných  fotek  ne starších než  dva měsíce a zaslání 
kopie  pasu  nebo  O.P.  na  e-mail  organizátora : josef@missdeafworld2011-2020.com   všem přijde  nejdéle  do   
5 pracovních dnů  od zaslání vaši přihlášky a všech požadovaných  dokumentů,  od  organizátora  soutěže  Miss & 
Mister neslyšící a nedoslýchavá  České  republiky 2022  na váš uvedený  e-mail  písemná informace zda  jste byla  
nebo byl vybrán do soutěže  Miss & Mister neslyšící  a nedoslýchavá České republiky 2022. V případě že jste byla 
vybrána nebo vybrán  do této soutěže vám přijdou  také další  podrobné písemné informace kolem této soutěže. 
Také vám přijde  informace, jak si budou moci všichni  finalisté zajistit vstupenky na tento finálový večer  pro své 
rodinné  příslušníky a kamarády.  
 
Ceny vstupenek na finálový  večer budou za cenu  100,-Kč  a 200,-Kč a budou k dostání přímo v den konání  této 
soutěže dne 20 srpna  2022 přímo před  vstupem  do sálu kde se bude tento finálový  večer konat. Pouze kdo se 
bude chtít také  zúčastnit  po finálovém  večeru slavnostního  banketu, tak  cena jedné vstupenky na  slavnostní 
banket  po finálovém  večeru je 700,- Kč. Kdo bude  mít zájem  si zakoupit  také vstupenku na slavnostní  banket  
po finálovém  večeru, musí  napsat od  data  1 července 2022  do data 31.července 2022 na e-mail organizátora  
soutěže  e-mail: josef@missdeafworld2011-2020.com  kde každý  uvede  své jméno  a příjmení  a svoji poštovní 
adresu a počet  vstupenek  které si chce každý zakoupit na slavnostní banket  a vstupenky mu budou zaslány na 
jeho uvedenou poštovní adresu. Na tento slavnostní banket  je povolen vstup pouze ve společenském oblečení. 
Přihláška musí být vždy čitelně  vyplněná  a takto vyplněnou  přihlášku  a tři předepsané fota  a kopií  pasu nebo  
O.P.  zasílejte pouze na tento e-mail organizátora soutěže.  E-mail: josef@missdeafworld2011-2020.com  

 
JMÉNO PŘÍJMENÍ:                                                           Datum narození:  
 
Tel. Mobil pro SMS                                                          E-mail: 

                                                        
Ovládám  český znakový  jazyk   ANO  -  NE                  

 
Trvalé Bydliště:  
 
Velikost obuvi:                     Výška postavy:          v cm                         Obvod přes prsa v cm :       
 
Obvod  v pase v cm:                     ( měří  se hned nad pupkem )  
 
Obvod  přes boky v cm:               ( měří  se v nejširším místě přes zadeček )          

 
  1). Do výše uvedené soutěže  Miss a Mister neslyšící a nedoslýchavá  České republiky 2022  se mohou přihlásit 

     a zaslat svoji přihlášku neslyšící a nedoslýchavé dívky a chlapci ve věku od  18  do 32 let.      
     (Pořadatel soutěže má možnost udělit výjimku kolem věku a výšky dívky nebo chlapce ). 
 

  2). Dívka může mít do soutěže minimální výšku     160 cm  a výše. 
  3). Chlapec může mít do soutěže minimální výšku 165 cm  a výše.  
  4). Dívka nesmí být vdaná a nesmí mít dítě. 
  5). Chlapec nesmí být ženatý a nesmí být otcem dítěte. 
  6). Dívka a chlapec musí také poslat s přihláškou lékařský doklad o rozsahu svého sluchového postižení. 
  7). Vítězná Miss a Mister neslyšící a nedoslýchavá České republiky 2022  bude reprezentovat Českou republiku 

  na světové soutěži  Miss and Mister Deaf World & Europe  & Asia 2022  která se bude konat ve státě Thajsko  
  a jejím Hl. městě Bangkok od  data  1.října 2022 do data 10.října 2022.  
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Můžete si také napsat  ohledně  dalších  informací  kolem této české soutěže manažérům  této  soutěže , kterými  
jsou  Jakub Venglár  e-mail:  venglar.kuba@gmail.com  nebo  Petra Gluchová  e-mail:  peta.gluchova@gmail.com  
nebo   Jan Emmer  e-mail:  emmerjan@me.com   nebo  Markéta  Maradová  e-mail: maramar@seznam.cz   nebo  
Irena  Marihana Přibilová   e-mail:  Marihana@seznam cz  všichni  zde uvedeni  manažeři  soutěže  Miss  a Mister 
neslyšící  a nedoslýchavá  České republiky  2022 vám  také vysvětlí  ve znakovém jazyce , co vše  si  budete muset 
sami připravit a zajistit do této soutěže Miss a Mister neslyšící a nedoslýchavá České republiky 2022. 

 
Pořadatelem české soutěže s názvem Miss a Mister neslyšící a nedoslýchavá  České republiky 2022. 
A světové soutěže  s názvem  Miss a Mister Deaf World &  Europe & Asia 2022  
Je spol. MISS – MISTER  DEAF  s.r.o. IČ  24168475 se sídlem: Senovážné nám 1464/6  110 00 Praha 1  Nové Město  
Mobil + 420 777 277 773  E-mail: josef@missdeafworld2011-2020.com   
Webové stránky k soutěžím https://www.missdeafworld2011-2020.com  

                 Facebook k soutěžím https://www. facebook.com/groups/458748320813761/  
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