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Девіз: «Від джерел»
КОНЦЕПЦІЯ КОНКУРСУ
Могутнім джерелом інспірацій в мистецтві костюма є одвічні
прагнення людини жити у злагоді з природою, духовними ідеалами й
естетичними уподобаннями, які формувалися століттями на Богом даній
кожному народу землі. Здорові, чисті джерела духовності народу, що
проявляються в його мистецьких уподобаннях, завжди будуть нас
хвилювати і оберігати від блукання манівцями в пошуках гармонії.
Конкурс ставить за мету об'єднати молоді таланти в пошуках
сучасного стилю, але обов'язково йдучи від «Від джерел», пропагувати цей
напрям у навчанні і творчій діяльності, серед широкої громадськості і
виробників.
Переможці номінації отримують дипломи і премії.
Журі конкурсу формується з авторитетних фахівців і педагогів.
Інформаційні спонсори:
Національна телекомпанія

телекомпанія

студія телебачення
«КОСІВЩИНА»»

УМОВИ КОНКУРСУ
Учасники - студенти
ст уденти кафедр і відділів моделювання
одягу навчальних закладів ІІІІ-ІУ рівнів акредитації, включно з
дипломниками року проведення конкурсу.
•
Конкурс проводиться у трьох номінаціях:
номінаціях :
1.
Сукня, костюм, комплект одягу в народному стилі (з
використанням етнічних мотивів).
2.
Колекція одягу (3-5 комплектів) з використанням етнічних
мотивів.
3.
Аксесуари.
•
Заявки на участь у конкурсі приймаються від окремих
учасників і навчальних закладів.
•
Учасники повинні подати резюме, яке містить такі
відомості:
прізвище, ім'я учасника;
адреса;
національність;
вік;
навчальний заклад, курс, спеціальність, за якою
навчається учасник;
прізвище, ім'я, наукова ступінь, вчене звання керівника
роботи (курсової, дипломної);
назва, девіз (моделі колекції), концепція.
•

•

Заявки
Заявки і резюме приймаються оргкомітетом до 20
квітня 2013
2013р.
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АНКЕТА УЧАСНИКА
Прізвище,
ім'я,
по батькові
Дата народження
Адреса, телефон, факс
Навчальний заклад, курс,
спеціальність, за якою
навчається учасник
Прізвище, ім'я,
науковий ступінь,
вчене звання керівника роботи
(курсової, дипломної)
Назва, девіз (моделі, колекції)
Адреса, телефон, факс,
E-mail навчального закладу
Потреба в моделях
(чоловічі, жіночі, дитячі
розміри)
Формат запису музичного
cупроводу

У ЯКІЙ НОМІНАЦІЇ БАЖАЄТЕ
БАЖАЄТЕ ВЗЯТИ УЧАСТЬ
Сукня, костюм, комплект

Колекція одягу

Аксесуари

Організаційний внесок, передбачений на організацію конкурсу і друк матеріалів
в розмірі 150 грн. за кожного учасника, просимо внести особисто при реєстрації.
Заявку на участь у конкурсі необхідно вислати до 20 квітня 2013 року.
Дата «______»____________________2013р.
Підпис _________________________________

