Конкурс за лого по случай 30-та годишнина
от установяването на дипломатически отношения
между Република Корея и Република България

СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
22 ноември 2019г. – 15 декември 2019г.
응모기간 : 2019.11.22 (금) ~12.15 (일)
ОБЯВЯВАНЕ НА НАГРАДЕНИТЕ: 20 декември 2019г.
수상자 발표: 2019.12.20 (금)
НАГРАДИ:
Една първа награда: грамота и ваучер на стойност 5 000 лв
Четири втори награди: грамота и ваучер на стойност 1 000 лв.
시상 내역:
최우수 1명 : 상장 및 5 000레바 (330만원) 상당의 상품(권)
우수 4명 : 상장 및 1 000레바 (66만원) 상당의 상품(권)

Повече информация: http://overseas.mofa.go.kr/bg-bg/index.do
자세한 정보: http://overseas.mofa.go.kr/bg-bg/index.do

Контакти:
Korean-embassy@mofa.go.kr (Посолство на Република Корея в България) или
Embassy.Seoul@mfa.bg (Посолство на България в Република Корея)
Ministry of Foreign Affairs of
the Republic of Bulgaria

문의처 (이메일 주소):
Korean-embassy@mofa.go.kr (주불가리아대한민국대사관) 또는
Embassy.Seoul@mfa.bg (주한불가리아대사관)

한국-불가리아 수교 30주년 기념 로고 공모전

Изисквания към участниците:
Да са граждани на Република Корея или България.
Логото трябва да бъде единствено и само лично творение.
(групови заявления за участия не се приемат)
Всеки участник има право да участва с максимум 3 предложения за лого.
응모 자격:
대한민국 국민 또는 불가리아 국민
반드시 개인으로 출품 (팀 합작 응모 불가)
로고는 최대 3개까지 출품 가능

Изисквания към предложението за лого:
(всички изисквания са задължителни едновременно):
Да се използват елементи и цветове, които са символични за двете
отделни страни по начин, който е балансиран и хармоничен.
Да се използват цифрите „1990-2020“, както и „30“.
В допълнение, моля изпишете и подайте фразата „30 години от установяването
на дипломатически отношения между Република Корея и Република България“
с шрифт и цвят, който да отговаря на Вашето лого.
응모 조건 (세 항목 모두 충족 필수):
한국과 불가리아를 각각 상징하는 문양 또는 색을 조화롭게 사용할 것.
숫자 1990-2020과 30을 모두 포함할 것.
로고에 어울리는 글꼴, 색상, 형식으로 “한국-불가리아 수교 30주년“
문구를 작성하여 함께 제출.

Начин за участие в конкурса:
Моля, изпратете JPG файл на логото на korean-embassy@mofa.go.kr и на
Embassy.Seoul@mfa.bg (едновременно) ; Заедно с логото, моля изпратете
на този имейл и както следва: Вашите три имена, Ваш имейл за контакт,
телефонен номер, както и допълнителни разяснения за логото
Озаглавете Вашето писмо както следва: “(Logo Contest) Вашето име“
Финалистите се очаква задължително да изпратят логото
във формат psd, ai или др. и PDF.

응모 방법:
Korean-embassy@mofa.go.kr및Embassy.Seoul@mfa.bg로 JPG 형식의 파일을 제출
이메일 본문에 응모자 성명, 이메일 주소, 전화번호, 작품 설명을 함께 제출
이메일 제목은 “(Logo Contest) 응모자 성명“
최종 수상자는 추후 원본파일(psd, ai 등) 및 PDF 파일 제출 필수

Начин на оценяване и обявяване на наградените:
Всяко посолство ще оценява логата по няколко критерия: тематична композиция,
оригиналност, естетическо въздействие и практичност.
20 декември 2019г. – на уебстраницата на Посолство на
Република Корея в България
심사 방법 및 수상자 발표:
양국 대사관이 주제적합성, 독창성, 심미성, 활용 가능성을 기준으로 평가
2019.12.20 (금) – 주불가리아대한민국대사관 홈페이지를 통해 발표 예정

Важно:
Правата върху избраното лого ще трябва да бъдат преостъпени в полза на
посолствата на Реп. Корея и Реп. България като то ще бъде използвано на
събитията, свързани с 30-тата годишнина.
Предадените материали по време на конкурса не подлежат на връщане.
Произведения, с които е участвано в други конкурси или са резултат на
плагиатство, няма да бъдат разглеждани, а ако сред наградените
има такива, наградите подлежат на връщане.
유의 사항:
수상작에 대한 모든 권한은 주불가리아 대한민국대사관과 주한 불가리아대사관에
귀속되며, 한-불가리아 수교 30주년을 기념하는 모든 행사 및 기념품 제작 등에
사용될 수 있습니다. 출품된 작품은 일체 반환되지 않습니다.
표절 또는 타공모전에서 출품한 작품은 심사대상에서 제외되며, 수상 이후라도
수상 내역이 취소될 수 있습니다.

