
 
 

 
 

Изисквания и документи за кандидатстване по проект 

„PEPCO Design Academy Лято 2021”  - съвместен проект на PEPCO, Fusion 

Academy и фондация Be Creative. 

 

1. В проекта могат да се включат деца, български граждани, от 2ри завършен до 7 клас (от 8 до 

14-годишна възраст). 

2. Проектът „Лятна PEPCO Дизайн Академия“ представлява: 

• Целодневно (от 09:00 до 17:30 часа) обучение по моден дизайн в рамките на две 

седмици (10 работни дни), 

• Дати на провеждане - седмиците 2-6 август и 9-13 август 2021; 

• Място - провежда се във Fusion Academy (гр. София, кв. Драгалевци, ул. Витошка Зорница 

2) – партньор на Be Creative; 

• Всички необходими материали за провеждането на проекта са подсигурени. 

Кандидатстването на децата ще бъде с подаване на електронна поща на мейл 

foundation@fusion.bg или на хартиен носител на адрес: кв. Драгалевци, ул. Витошка Зорница 2: 

• Формуляр за кандидатстване, с точно попълнени данни на детето и на родителите. 

Разпечатва се от сайта на Fusion Foundation; 

• Снимка на произведение в областта на изобразителните изкуства. 

По възможност живописна картина, независимо от темата. Нека изборът да е направен 

от детето, тъй като за нас е важно да видим интересите на участниците по програмата. 

Ако то рисува предимно графични рисунки и няма живописни, за нас няма да е пречка 

да изпратите такава. 

• Снимка на произведение в областта на приложните изкуства. 

Независимо от вида и темата – изпратете нещо, което най-много вълнува Вашето дете. 

Не е задължително да е свързано с модния дизайн – бихте могли да изпратите дори 

фигурка от пластилин, произведение от хартия или филц дори. 

 

Срокове за кандидатстване 

 

• 20.05.2021 – 04. 06.2021 г. – подаване на документи за кандидатстване – формуляр и 

снимки на две произведения; 

• 8.06.2021 г. – обявяване на одобрените кандидати. Публикуват се на сайта и фейсбук 

страницата на Fusion Foundation; 

• 09.06. 2021 – 16.06.2021 – финално потвърждение от страна на родителите за желание и 

възможност за включване, което се валидира с подписване на договор между родителя и 

фондацията. 

• 18.06.2021 г. – обявяване на нови одобрени кандидати, ако има такива /при 

неподписване на договор от предишните одобрени/ 


