ХІ Всеукраїнська творча Олімпіада
«ДИЗАЙНЕР ХХІ СТОЛІТТЯ»
Організатор Олімпіади: ВНЗ «Київська Академія перукарського мистецтва»
Під егідо ю: Всесвітньої Конфедерації СМС (Confederation Mondiale de la Coiffure)
В рамках: ХVІI Міжнародного Фестивалю перукарського мистецтва, моди і дизайну
"Кришталевий Янгол"
За підтримки: Мі ністерства освіти і науки України

Шановні старшокласники! Запрошуємо взяти участь у
конкурсах Олімпіади «Дизайнер ХХІ століття»!

Головний приз - БЕЗКОШТОВНЕ навчання у КАПМ!
Конкурси Олімпіади:




Вечірня зачіска (фото)
Святковий макіяж (фото)
Випускна сукня (ескіз)

*Кожен конкурс оцінюється окремо.

Заявки на участь і конкурсні
роботи приймаються
до 1 квітня 2019 р.!
Нагородження учасників і переможців відбудеться на ХVІІ Міжнародному Фестивалі
«Кришталевий Янгол» (Київ, ЦКМ «КПІ», 14-15 квітня 2019 р.)

УМОВИ ОЛІМПІАДИ:
1.

Реєстрація Учасника

Усім Учасникам Олімпіади необхідно пройти обов’язкову реєстраці ю, а саме:
1.1. Заповнити та відправити он-лайн заявку на сайті КАПМ у розділі «Олімпіада»
(http://kapi.com.ua/form/registration-olympiad.html ).
1.2. Приєд натися до груп КАПМ у соц. мережі, стати їх шанувальником:
- стати учасником групи https://www.facebook.co m/groups/kapikapm/
- підписатися на сторінку https://www.facebook.co m/Academy KAPI/
- підписатися на сторінку https://www.instagram.co m/kap i_kap m/
1.3. Зробити репост анонсу Олімпіади https://www.facebook.com/AcademyKAPI/posts/2198580770166081

2.

Завантаження конкурсних робіт

Прид умайте назву своєї роботи та завантажте фото роботи або скан ескізу у
відповідний конкурсний альбом:
 конкурс «Вечірня зачіска» - https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.1751703291804455&type=3
 конкурс «Святковий макіяж» - https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.1751710071803777&type=3

 конкурс «Випускна сукня» - https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.1751710465137071&type=3
Роботи приймаються д о 1 квітня 2019 р.! Кожен учасник в 1 конкурсі може завантажити
тільки 1 фото (або скан ескізу), можливий колаж роботи з р ізних ракурсів. Участь у кілько х
конкурсах Олімпіади допускає ться. Прим. «Лайки» під фото роботи визначать «Приз
глядацьких симпатій».

3. Вимоги до конкурсних робіт.
 Конкурсні роботи повинні відповідати темі конкурсу .
 Роботи обов’язково мають бути авторськими і виконаними власноруч .
 Забороняється будь-яке використання чужих робіт. Оргкомітет Олімпіади проводить
перевірку робіт на авторство. За недотримання даного правила учасник буде
дискваліфікованим організаторами Олімпіади.
 Фото роботи або скан ескізу повинні бути якісними та прийнятних розмірів для
перегляду в мережі.
 У конкурсній роботі оцінюю ться: смак, оригінальність ідеї, композиція, складність,
технологія і те хніка виконання, ко льорове та стилістичне рішення, ху дожній рівень.

4. Призи та порядок визначення переможців.
 Всі учасники отримають Сертифікат на 10% знижку в оплаті за навчання у КАПМ та
безкоштовні квитки на грандіозну по дію - XVІI Міжнародний Фестива ль «Кришталевий
Янгол». В рамках Фестивалю відбудеться нагородження всіх учасників .
 Максимальна кількість «лайків» під роботою визначить «Приз глядацьких симпатій» (по
кожному конкурсу окремо). Увага! За недобросовісне голосування (використання будь-яких
способів накручування голосів, що призводить до необґрунтовано завищеної кількості «лайків»),
учасник може бути дискваліфікованим рішенням журі конкурсу. При наявності масових
порушень умов голосування Оргкомітет залишає за собою право зняти дану призову номінацію.
 Найкращі роботи (1, 2 та 3 місце) по кож ному конкурс у та володаря Гран-прі
визначає професійне журі. Рішення журіфіксується протоколом і оскарженню не підлягає.
 Призи для перемож ців (у кожному конкурсі окремо):
 Сертифі кат на 15% знижку в оплаті за навчання у КАПМ за « Приз глядацьких
симпатій» .
 Сертифі кат на 20% знижку в оплаті за навчання у КА ПМ за 3 -е місце.
 Сертифі кат на 30% знижку в опла ті за навчання у КА ПМ за 2 -е місце.
 Сертифі кат на 50% знижку в оплаті за навчання у КА ПМ за 1 -е місце.
 Володар Гран-прі отримає головний приз - Сертифікат на Б ЕЗКОШТОВ НЕ
навчання у КАПМ. Гран-прі визначається серед учасників, які візьмуть участь у всіх 3 -х
конкурсах Олімпіади.
 Журі може виділити додаткові номінації та призи.
Примітка. Сертифікати дають знижку в оплаті за навчання у КАПМ на
будь-якій спеціальності.

Сайт КАПМ - www.kapi.com.ua
Телефони для довідок: (044) 455-56-72, 456-41-07, 427-02-92, 427-02-97
м.т.: 097-462-45-45 (Київстар), 093-276-59-55 (Life), 099-212-65-57 (МТС)
Бажаємо творчого натхнення та перемог! Зроби крок до втілення мрії!

