
ПОКАНА 2019 

  

Сдружение „Виа Понтика“ обявява 

  

Конкурс за визия на 12-ото издание на Международния фестивал на младите в изкуството 
„Виа Понтика“ 2019 Балчик 

Краен срок: 30 юни 2019 г. до 23:59 ч. 

  

Файловете се изпращат на адрес: viaponticafest@gmail.com 

Награда: 10 дневен престой за двама в Архитектурно-парков комплекс „Двореца“ в Балчик по 

време на 12-ото издание на „Виа Понтика“ (включително пътни разходи, хранения, престой в 
апартамент) от 10 до 19 септември 2019 г. 

Условия за участие: Концепцията на подадените проекти трябва да препраща към основната 

идея на фестивала — възможност за изява на млади автори, следващи изкуство в една от 

различните академии по изкуства. Фестивалът има за цел да създаде творческа атмосфера 

съставена от художници, музиканти, театрали, кинодейци, фотографи и дизайнери, които да 

представят своите професионални търсения, насищайки черноморския град Балчик с изложби, 
театрални спектакли, концерти, пърформанси, прожекции, творчески ателиета и пленери. 

Проектът трябва да съдържа 

1. задължителен текст на английски език: 12th INTERNATIONAL YOUTH ARTS FESTIVAL "VIA 

PONTICA" Balchik 9-19 September 2019 

2. Лого на фестивала и на Община Балчик (в прикачения файл), както и определено поле за 
други отличителни знаци на спонсори и институционални партньори 

3. Възможност за адаптиране на проекта спрямо форматите за печат и уеб, както и внедряване 
на програмата на фестивала и други информационни текстове  

Всеки участник изпраща: превю, проект и предложения за прилагане върху други медии. 

Превюто на проекта трябва да са със следните параметри: JPG, RGB, 72 dpi. Файлове на 

проектите трябва да бъдат изпратени в един от следните формати: .pdf, .ai или .eps с 

подходяща резолюция за печат, ако се съдържат растерни елементи (minimum 150 dpi. 100x70 

cm). Текстовете и логата трябва да са задължително във векторен формат. Проектът трябва да 

бъде придружен с предложения за прилагането на визията върху плакати, билбордове, 

програми (под формата на книжни тела формат А5) и брошури. Всеки участник може да 

изпраща максимално до три различни предложения. 

Право на участие имат всички редовни студенти (включително дипломиралите се през 

последната дипломна сесия — абсолвенти) в академиите за изкуство и дизайн от всички 
Европейски страни. 

Кандидатите изпращат файловете с проектопредложенията на следния адрес: 

viaponticafest@gmail.com ,  тема на писмото (Subject): FOR COMPETITION 2019, изпратени не по-
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късно от 23:59 ч. на 30 юни 2019 г. След обявяване на класирането, ще бъде проверено по 
служебен път студентското състояние на победителя в съответната академия/факултет. 

Журито е съставено от преподаватели по графичен дизайн и представители на Сдружение „Виа 

Понтика“ . 

Класацията ще бъде обявена след заседание на журито най-късно до 5 юли 2019 г. на 

официалната фейсбук страница на фестивала. Всеки участник ще бъде осведомен за 
класирането на електронната си поща. 

За въпроси във връзка с конкурса изпратете ни съобщение на Месинджър 

www.facebook.com/ViaPonticaFest 

С активностите на фестивала и предишни издания можете да се запознаете на фейсбук 

страницата на Via Pontica или чрез електронните варианти на програмите на минали издания 
тук: issuu.com/viapontica 

Снимки от ретроспективната изложба на проекти от Конкурсите за визия на фестивала можете 

да видите тук: www.facebook.com/ViaPonticaFest/photos/ 
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