
 

 

 

   

      ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ   03 юни 2017 г. 

 

 

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ 
 

 
 

 

 
В конкурса могат да участват млади хора от 15 до 30 години - учащи, студенти, курсисти и всички, които 

имат творчески интереси в областта на модата и фризьорството. 
 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ 
 

 
 

 

 
Третият национален конкурс „КАТО МАЙСТОРИТЕ 2017“  се организира от Сдружение „Училищно 

настоятелство към Частен професионален колеж „Богоя“ – Варна“, с подкрепата на Община Варна и Дирекция 
„Младежки дейности“. 

 
 

 

 

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ И СРОКОВЕ ПО КАТЕГОРИИ 
 
 

 
 

 

КАТЕГОРИЯ „МЛАД ДИЗАЙНЕР“ 

 

І – ва възрастова група: от 15 до 20 години;   Тема „Цветята на малката ИДА“  

ІІ – ра възрастова група: от 21 до 30 години;   Тема „Бяло и черно плюс ЦВЯТ“  

 

Срок за изпращане на Формуляр за участие:   до 13.04.2017 г. 

Срок за изпращане на модни скици:    до 13.04.2017 г. 

Класиране:        18.04.2017 г. 

Срок за плащане на такса участие 15,00 лв.    до 05.05.2017 г. ( по банков път ) 

Срок за изпращане на снимки / видеоклип за  

видео-визитки на финалистите:     до 19.05.2017 г. 

Срок за изпращане на готовите модели:   до 29.05.2017 г. 

Изтеглете формуляр за участие от:     http://bogoia.net/?cat=70 

Изпращане на формуляр за участие и снимки:  bogoia_konkursi@abv.bg 

 

Критерии за оценяване: съответствие с темата, творческа и иновативна визия на модела, цялостна визия 

на модела, атрактивно представяне на сцената.  

Кандидатите трябва да изпратят максимум 3 (три) броя модни скици във формат А 3 или А 4 – по избор, на 

картон, без паспарту, материал и техники – по избор; на гърба на скиците да се отбележат: трите имена, възраст, 

град, училище. 

На сцената се представят моделът и участникът.  

 

 



 

 

КАТЕГОРИЯ „МЛАД ФРИЗЬОР“ 

 

І – ва възрастова група: от 15 до 20 години 

ІІ – ра възрастова група: от 21 до 30 години 

Тема „Цветята на малката ИДА“ 

 

Срок за изпращане на Формуляр за участие:   до 13.04.2017 г. 

Срок за изпращане на снимки на прическата:   до 24.04.2017 г. 

Класиране:        26.04.2017 г. 

Срок за плащане на такса участие 15,00 лв.   до 05.05.2017 г. ( по банков път ) 

Срок за изпращане на снимки / видеоклип за  

видео-визитки на финалистите:     до 09.05.2017 г. 

Изтеглете формуляр за участие от:     http://bogoia.net/?cat=70 

Изпращане на формуляр за участие и снимки:  bogoia_konkursi@abv.bg 

Цвят и използвани  елементи:     свободен избор 

 

Критерии за оценяване: съответствие с темата, творческа и иновативна визия на прическата, цялостна 

визия на модела, атрактивно представяне на сцената.  

Участниците в тази номинация трябва да изработят прическата предварително.  

На сцената се представят моделът и участникът.  

 

 

КАТЕГОРИЯ „АЗ РИСУВАМ МОДА“  

 

КАТЕГОРИЯ „МЛАДША ВЪЗРАСТ“    УЧИЛИЩА: младежи до 17 години; 

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ УЧИЛИЩА И ШКОЛИ  

ПО РИСУВАНЕ: младежи до 17 години; 

КАТЕГОРИЯ „СТАРША ВЪЗРАСТ“    Младежи от 18 до 30 години 

 

Срок за изпращане на Формуляр за участие 

и рисунки:        до 05.05.2017 г. 

Класиране:        10.05.2017 г. 

Изтеглете формуляр за участие от:     http://bogoia.net/?cat=70 

Изпращане на формуляр за участие и снимки:  bogoia_konkursi@abv.bg 

 

Критерии за оценяване: съответствие с темата, творческа и иновативна визия на моделите.  

Кандидатите трябва да изпратят модни скици във формат А 3 или А 4 – по избор, на картон, без паспарту, 

материал и техники – по избор; на гърба на скиците да се отбележат: трите имена, възраст, град, училище. 

Класиралите се рисунки ще бъдат подредени в изложба в деня на конкурса – 03.06.2017 г. След събитието 

изложбата в чест на „Деня на дето“ ще бъде подредена в „Младежки дом“ – Варна.  

 

 

 

 



 

 
 

 

 

НАГРАДИ 
 
 
 

 

 

КАТЕГОРИЯ „МЛАД ДИЗАЙНЕР“ и КАТЕГОРИЯ „МЛАД ФРИЗЬОР“ 

 

І – ва възрастова група:   І, ІІ и ІІІ награда – предметни награди и грамоти за участие 

ІІ – ра възрастова група:   Голяма награда – Екскурзия в Италия,  

ІІ и ІІІ награда – предметни 

Награда на публиката,  грамоти за участие 

 

КАТЕГОРИЯ „АЗ РИСУВАМ МОДА“  

 

Категория „МЛАДША ВЪЗРАСТ“ І, ІІ и ІІІ награда – предметни награди  и грамоти за участие  

Категория „СТАРША ВЪЗРАСТ“ І, ІІ и ІІІ награда – предметни награди и грамоти за участие 

 

 
 

 

 

КОНТАКТИ 
 
 

 
 

 

Адрес      гр. Варна 9000 

Ул. „Генерал Колев“ № 92, вх.2, ет.1 

 

Телефони     052 / 61 30 71, 0897 961 726 - Директор 

0895 776 200 – Координатор, 0879 972 787, 0895 776 207 

 

Е-mail       bogoia_konkursi@abv.bg 

Сайт      http://bogoia.net/?cat=70 

Фейсбук     https://www.facebook.com/katomaistorite2017/ 

 

IBAN       BG36STSA93000023673359 

BIC     STSABGSF 

Основание за плащане:   „Като майсторите“ 

 

 

 

    

 

 

 



 

 

 

 

 

ЛИЧНИ ДАННИ: 

1. Трите имена: ...........................................…………………………………………………………............... 

2. Възраст ………….....години 

3. Участие в категория ( отбележете със знак категорията, в която участвате √ ): 

 
КАТЕГОРИЯ : „МЛАД ДИЗАЙНЕР“ 

 

І възр. група ( 15 - 20 г. ); Тема „Цветята на малката ИДА“  

ІІ възр. група ( 21 - 30 г. ); Тема „Бяло и черно плюс ЦВЯТ“  

 
КАТЕГОРИЯ : „МЛАД  ФРИЗЬОР“ 

 

І възр. група ( 15 - 20 г. ); Тема „Цветята на малката ИДА“  

ІІ възр. група ( 21 - 30 г. ); Тема „Цветята на малката ИДА“  

 

КОНКУРС ЗА РИСУНКА: Тема « Аз рисувам мода» 
 
 

Категория „Младша възраст“ – до 17 години  

Категория „Старша възраст“ – от 18 до 30 години  
 

ДАННИ ЗА КОНТАКТ: 

4. Гр./ с. ………….............………………..., общ. ........................................., обл. ................................. 

     жк / ул. ………...................................……....................……………№.….... бл............ вх. ..... , ап. .......  

5. Телефон за връзка: .............................................. E-Mail:.................................................................  

6. Училище/ школа: ...........……...............................................................................………………..…… 

8. Завършил училище / университет : .................................................................................................. 

9. Ментор: .............................................................................................................................................. 
/ име, фамилия, тел. и e-mail за контакт / 

 

10. Описание на модела: ....................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................. 


