
Положення XXIV сезону „Lviv Fashion Week”, 

який відбудеться 10-13 жовтня 2019 року у м. Львові 

 

Організатор: ГО "Львівський тиждень моди"  

Захід реалізується за фінансової підтримки Українського культурного фонду 

 

І. Мета заходу 

Метою заходу є всебічний розвиток сектору моди, промоція сектору моди в культурному 

контексті та підвищення конкурентоздатності фешн-індустрії. 

 

ІІ. Цілі заходу: 

-  підтримка молодих дизайнерів (проведення показів їх колекцій, створення можливостей 

для просування їх брендів та запрошення на покази на європейських тижнях моди, надання 

теоретично-практичного базису під час відвідування форуму);  

- розвиток фешн-культури серед потенційних споживачів модного ринку України; 

- привернення уваги громадськості до актуальних проблем індустрії моди в Україні; 

- активізація волонтерського руху у сфері фешн-індустрії; 

- розширення цільової аудиторії та привернення уваги до проблематики модної індустрії в 

Україні через впровадження міжсекторальних культурних проектів; 

- впровадження актуальних світових тенденцій, ноу-хау, інновацій у сектор моди; 

- розширення сфери партнерства; 

- розширення географії учасників та гостей заходу. 

 

ІІІ. Умови участі у заході: 

1. Захід проводиться за рахунок залучення спонсорів та партнерів, а також за рахунок 

організаційних внесків від дизайнерів-учасників. 

2. Для участі в Заході дизайнерами-учасниками сплачується Організаційний внесок 

шляхом здійснення банківського переказу на розрахунковий рахунок Організатора 

після заповнення реєстраційної форми 

(https://lvivfashionweek.com/participation/request). Організаційний внесок сплачується 

як безповоротна фінансова допомога. 

3. Оплата Організаційного внеску здійснюється за реквізитами, які Учасник отримує в 

електронному листі, при підтвердженні його реєстрації для участі у заході. 

4. Підтвердженням сплати Організаційного внеску є скан, фото-копія або скрін-шот 

квитанції про сплату. Учасник повинен надіслати дане підтвердження на електронну 

адресу, що вказана в листі, який Учасник отримує при підтвердженні його 

реєстрації для участі у Заході. 

5. Організатор залишає за собою право залучити окремих дизайнерів учасників до 

заходу на безоплатній основі, без сплати організаційного внеску (лише для фіналістів 

конкурсів „Lviv Fashion Week for Eco” та “Future Fashion Generation”). 

 

ІV. Заключні положення 

1. Питання, що не розглянуті у даному положенні вирішуються за зверненням 

до Організаторів 

2. Будь-які суперечки з приводу сплати Організаційного внеску вирішуються у 

відповідності до вищенаведених правил та за домовленістю 

між Учасником та Організаторами. 



3. У випадку якщо Учаснику та Організаторам не вдалося досягти домовленості, усі 

питання вирішуються у відповідності до чинного українського законодавства. 

 

 


