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Шановний Миколо Івановичу!

21-26 травня 2018 року у Київському національному університеті технологій та
дизайну відбудеться 18 Міжнародний конкурс молодих дизайнерів «Печерські
каштани». Оргкомітет із задоволенням запрошує студентів та молодих дизайнерів з
вашого університету взяти участь у конкурсі.
Київський національний університет технологій та дизайну увійшов до ТОП-100
найкращих шкіл моди за рейтингом CEDWORLD MAGAZINE 2017, де посів 75-е місце.
Це свідчить не тільки про високий статус університету, але і про його значний внесок у
розвиток освітньої спільноти. Наш університет є єдиним представником серед
українських університетів та установ Східної Європи в цьому рейтингу. Найкращі школи
моди оцінювалися за трьома факторами: знаннями, досвідом, впливом та важливістю.
«Печерські каштани» – один з найвідоміших конкурсів для молодих дизайнерів в
Україні. Він підтримується національними ЗМІ, відомими дизайнерами, спонсорами та
органами влади. Ця подія спрямована на полегшення спілкування та співпрацю між
талановитими студентами різних країн. Головна мета конкурсу – реалізувати творчий
потенціал студентів, розробляти колекції одягу, взуття та аксесуарів. Конкуренція також
дає змогу молодим дизайнерам демонструвати свої творчі шедеври широкій аудиторії,
зміцнювати контакти для міцних професійних стосунків в Україні та за кордоном.
Протягом 17 років у конкурсі брали участь молоді дизайнери з різних куточків
України, Польщі, Болгарії, Молдови, Білорусі, Туркменістану, Німеччини, Китаю,
Непалу, Великобританії тощо.
Фінал конкурсу відбудеться 26 травня 2018 року о 16.00. в Міжнародному
конгрес-центрі «Український дім» (вул. Хрещатик, 2).
Щиро Ваш,
Ректор, академік
Запитання можна надіслати електронною поштою
Овчаренко Олена,
Директор конкурсу «Печерські каштани»
тел .: +38093 424-05-18, +38 068-866-45-02
e-mail: Olenaovcharenkov@gmail.com
www.knutd.edu.ua

Іван Грищенко

XVIII Міжнародний конкурс молодих дизайнерів
«Печерські каштани»

21 травня-26 травня 2018 року відбудеться 18 Міжнародний конкурс молодих
дизайнерів «Печерські каштани». Оргкомітет із задоволенням запрошує до участі у
конкурсі студентів з вашого університету або дизайнерів.
Конкурс відбудеться в наступних номінаціях
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Зацікавлені студенти з відповідними навичками можуть брати участь у будьяких номінаціях. Колекції, представлені на конкурс, можуть включати у
відповідній номінації від 3 до 5 пар взуття або аксесуарів, від 5 до 7 одягу та від 1
до 3 штук текстилю.
Термін подання заявки – 21 квітня 2017 року.
Анкета для подачі заявки:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQ9yVuRXDr5VuzseVkq_-Z19KPstf2ENTSi2xMCeuDssIuQ/viewform#responses

Вартість:
Конкурс одягу (жіночий, чоловічий, дитячий) – 500 грн;
Конкуренція взуття та аксесуарів – 500 грн;
Конкурс текстилю – 100 грн.
Оплата при заїзді в офісі конкурсу.
Запитання можна надіслати електронною поштою на:
fashion@knutd.com.ua
Olenaovcharenkov@gmail.com
https://www.facebook.com/pecherskie.kashtany/
Посилання на медіа-матеріали про минулорічний конкурс:
UATV.
https://youtu.be/2r_wjDp5kac
New Channel
https://youtu.be/SH4fqNAn4rs
TV Mars TV:
https://youtu.be/4zSJoG8UD9M

