ХІV Всеукраїнська творча Олімпіада
«ДИЗАЙНЕР ХХІ СТОЛІТТЯ»

Організатори: Міжнародний інститут моди і дизайну та Міжнародний коледж моди і
дизайну при ВНЗ «Київська Академія перукарського мистецтва»
Під егідою: Всесвітньої Конфедерації СМС (Confederation Mondiale de la Coiffure)
В рамках: ХVІІI Міжнародного Фестивалю моди і дизайну "Кришталевий Янгол"
За підтримки: Міністерства освіти і науки України

Запрошуємо до участі старшокласників (9-11 кл.)!

Головний приз - БЕЗКОШТОВНЕ навчання!

1.

Конкурси Олімпіади.

Умови Олімпіади

В рамках Олімпіади 5 конкурсів. Кожен конкурс оцінюється окремо.
«Вечірня зачіска» - Крім загальних вимог,
конкурс з перукарського конкурсна робота повинна
мати цілісний вечірній образ з
мистецтва. Конкурсна
акцентом на зачіску. Фото на
робота – фото зачіски
світлому тлі гарної якості,
що передає деталі зачіски.

«Святковий
макіяж» - конкурс з

Крім загальних вимог,
конкурсна робота повинна
мати цілісний святковий
мистецтва візажу.
образ з акцентом на макіяж.
Конкурсна робота – фото Фото на світлому тлі та
макіяжу.
гарної якості, що передає
деталі макіяжу.
«Випускна сукня» - Техніка виконання ескізу не
конкурс з дизайну одягу. обмежена. До ескізу можна
додати опис тканини та
Конкурсна робота –
кольоровий ескіз сукні. додаткової фурнітури.

«Комп’ютерний
живопис» - конкурс з

Це може бути художньо
оформлене фото або колаж,
малюнок, рекламна листівка,
вітальна картка, календар
тощо. Зображення зберегти у
файл *.psd без злиття слоїв та
у файл *.jpeg.

«Кімната моєї мрії»
- конкурс з дизайну

Техніка виконання ескізу не
обмежена. До ескізу можна
додати стислий опис
елементів інтер’єру (меблі,
матеріали, декор, фурнітура
та ін.)

графічного дизайну.
Конкурсна робота –
графічне зображення,
виконане у Photoshop.

інтер’єру.
Конкурсна робота –
кольоровий ескіз
кімнати.

2.

Загальні вимоги до конкурсних робіт.

 Конкурсні роботи повинні відповідати темі конкурсу та мати назву.
 Роботи обов’язково мають бути авторськими і виконаними власноруч.
 Забороняється будь-яке використання чужих робіт. Оргкомітет проводить перевірку
робіт на авторство. За недотримання даного правила учасник буде дискваліфікованим
 У конкурсній роботі оцінюються: смак, оригінальність ідеї, композиція, складність,
технологія і техніка виконання, кольорове та стилістичне рішення, художній та
професійний рівень.

3.

Реєстрація Учасників

До 25 березня 2022 р. всім учасникам необхідно пройти обов’язкову реєстрацію, а саме:
3.1. Заповнити та відправити он-лайн заявку на сайті КАПМ у розділі «Олімпіада»
(https://kapi.com.ua/application-olympiad ).
3.2. Приєднатися до груп КАПМ у соц. мережах, стати їх шанувальником:
- стати учасником групи https://www.facebook.com/groups/kapikapm/
- підписатися на сторінку https://www.facebook.com/AcademyKAPI/
- підписатися на сторінку https://www.instagram.com/kapi_kapm/
- підписатися на канал https://t.me/kapi_kapm
1.3. Зробити репост анонсу Олімпіади
https://www.facebook.com/AcademyKAPI/posts/4846001012090697

4.

Завантаження конкурсних робіт

Конкурсні роботи надсилайте в Telegram +380932765955 або на Viber +380974624545.
Вкажіть: прізвище та ім’я, конкурс, назва роботи. Прийом робіт до 25 березня 2021 р.!

5. Призи та порядок визначення переможців.

 Всі учасники отримають Сертифікат на 10% знижку в оплаті за навчання у КАПМ та
безкоштовні квитки на грандіозну подію - XVІІI Міжнародний Фестиваль «Кришталевий
Янгол». В рамках Фестивалю відбудеться нагородження всіх учасників.
 Найкращі роботи (1, 2 та 3 місце) по кожному конкурсу та володаря Гран-прі
визначає професійне журі. Рішення журі фіксується протоколом і оскарженню не підлягає.
 Призи для переможців (у кожному конкурсі окремо):
• Сертифікат на 20% знижку в оплаті за навчання у КАПМ за 3-е місце.
• Сертифікат на 30% знижку в оплаті за навчання у КАПМ за 2-е місце.
• Сертифікат на 50% знижку в оплаті за навчання у КАПМ за 1-е місце.
 Володар Гран-прі отримає головний приз - Сертифікат на БЕЗКОШТОВНЕ
навчання у КАПМ. Гран-прі визначається серед учасників, які беруть участь, як мінімум, у
3-х конкурсах Олімпіади.
 Журі може виділити додаткові номінації та призи.

Телефони для довідок:
(044) 455-56-72,
м.т.: 097-462-45-45
(Viber), 093-276-59-55
(Telegram), 099-212-65-57
(WhatsAp)

Детальніше про Організатора
та умови Олімпіади на сайті:

https://kapi.com.ua/olympiadcompetitions

Бажаємо творчого натхнення та перемог!
Зроби крок до втілення мрії!

