
з

Інтер’єр року 2019
Номінація: «Використання 

матеріалів Caparol в інтер’єрах»

ЩО НЕОБХІДНО 
ПОДАТИ ДЛЯ УЧАСТІ?

ПРИКЛАД



1. До 20 фотографій інтер’єру, 
оформленого матеріалами Caparol, з 
високою роздільною якістю (файли 
формату jpg, jpeg, розмір одного 
файла не має перевищувати 1 МБ) з 
додаванням плану приміщень 
(експлікація).



2. Лист-заявка в 
форматі Microsoft 
Word повинна
містити:

ПРИКЛАД

• Номінація: «Використання матеріалів ТМ Caparol в інтер’єрах»

• Назва проекту: Дизайн спальної кімнати

• Автор (и) проекту (повне ім’я і прізвище, посада і авторство, код ЄДРПОУ): Іван
Іванчук, дизайнер, автор проекту

• Місто: Київ

• Контактні телефони: +38 (067) 000 00 00 

• Назва об'єкта, його місцезнаходження (за домовленістю з власником
приміщення): Спальна кімната, м. Київ

• Функціональне призначення: кімната для відпочинку та сну

• Дата створення проекту: 01.05. 2019 р.

• Площа проекту: 15 кв.м.

• Перелік будівельних і оздоблювальних матеріалів ТМ Caparol, використовуваних
при створенні проекту: Caparol OptiGrund E.L.F., Сaparol PremiumColor, Caparol
Indeko-plus.

• Архітектурний задум і композиційні прийоми, що розкривають ідею автора: 
створення стильного простору для відпочинку та сну, що відображає 
індивідуальність замовника. Поєднання контрастних, але в той же час 
стриманих кольорів, чіткі форми, витримана пропорційність.

• Короткий опис проекту (до 500 знаків): за запитом замовника було створено 
цілісний простір з урахуванням модних тенденцій, який має виражені кольори 
та чіткі лінії, що створює художню цілісність об’єкту. При втіленні проекту 
використовувалися матеріали Caparol, також увага приділялася трендовій
палітрі кольорів Caparol 2019 року.



3. Розрахунковий документ, що
підтверджує купівлю матеріалів
Caparol у 2019 році для заявленого
проекту.

4. Документ, що підтверджує
особистість.

5. Підтвердження, що автор 
дійсно є спеціалістом в галузі
дизайну або архітектури
(диплом, сертифікат, посилання
на сайт з роботами автора чи
Фейсбук-сторінку автора тощо). 
Або світлини робіт.

Диплом за спеціальністю:
«Дизайн інтер’єру»



6. Розписка автора проекту або документ-
підтвердження авторських прав учасника на проект.

7. Розписка щодо згоди на здійснення обробки
персональних даних.



ЧЕКАЄМО НА ІНФОРМАЦІЮ ВІД ВАС 
НА ЕЛЕКТРОННУ АДРЕСУ:

ig@dom-i.kiev.ua

mailto:Ig@dom-i.kiev.ua

