
РЕГЛАМЕНТ 

 

КОНКУРСА ЗА МОДНА СКИЦА НА ОБЛЕКЛО  

С МОТИВИ ОТ КОРЕЙСКАТА АЗБУКА ХАНГЪЛ  
 

Организатор: Посолство на Република Корея в България 

Срок за подаване на скици:  от 11 април  до 31 май, 2016 г. 

 

I. Изисквания към скиците: 

 

1. Размер на скицата-лист с формат А4 

2. Всеки учасник може да изпрати между 5 и 7 скици  

*Всички скици трябва да са с мотиви от Хангъл като част от дизайнерската 

концепция, вдъхновени от духа на или да съдържащи елементи на Хангъл.  

 

II. Участниците трябва да попълнят Заявление за участие, което можете да 

намерите на сайта на Посолство на Република Корея в България- 

http://bgr.mofa.go.kr  

※Личните Ви данни ще бъдат направени достояние на членовете на журито 

на конкурса. 

 

 

III. Скиците могат да бъдат доставени лично от авторите на място или по поща 

на следния адрес: Посолство на Република Корея, гр. София, бул.Драган 

Цанков 36, ет.7 А 

 

 

IV. Оценяването ще се изършва въз основа на следните критерии: 

- креативност на модела 

- практичност на модела 

- проявена артистичност 

- съвременост на модела 

 

Председател на оценяващото жури ще бъде Посланикът на Република Корея 

в България. 

http://bgr.mofa.go.kr/


 

V. Резултатите от конкурса ще бъдат обявени средата на месец юни на сайта на 

Посолството на Република Корея в България- http://bgr.mofa.go.kr 

 

 

VI. Наградите са както следва: 

1-ва награда 1000 лева Реализация на 3  от скиците, които сте подали 

2-ра награда 600 лева Реализация на 2  от скиците, които сте подали 

3-та награда 400 лева Реализация на 1  от скиците, които сте подали 

※ Посолството на Република Корея отпуска максимум  300 лева за 

материали за реализация на скица 

 

VII. Церемонията по награждаване на финалистите и самата изложба на моделите 

ще се проведе в края на месец септември, като финалистите ще трябва да 

предадат ушитите модели до 31 август в Посолството на Република Корея 

 

Ако имате въпроси, можете да ни пишете на следния e-mail адрес: 

 korean-embassy@mofa.go.kr, Subject: Fashion Design Contest 2016 

http://bgr.mofa.go.kr/
mailto:korean-embassy@mofa.go.kr

