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Конкурс творчих робіт родин м. Києва
«Україна – держава моя»
ПОЛОЖЕННЯ
Київський міський центр сім'ї «Родинний дім» в період з 12 липня по 14
серпня 2018 року проводить конкурс творчих робіт родин м. Києва на тему:
«Україна – держава моя», приурочений до Дня незалежності України.
1. Мета конкурсу:
 підвищення рівня національної свідомості родин;
 виховання у підростаючого покоління любові до рідного краю,
держави;
 сприяння вихованню у молодого покоління відповідальності,
почуття патріотизму;
 виявлення та підтримка розвитку творчих родин;
 презентація та популяризація творчої діяльності сімей м. Києва.
2. Загальні положення:
До участі у конкурсі запрошуються всі бажаючі сім’ї м. Києва (від дідусів,
бабусь до внуків).
Конкурсні роботи мають розкривати у високохудожній формі національні
риси нашої держави, теми патріотизму, теми відданості та любові до
рідного краю.
Всі роботи учасників класифікуються за наступними видами:
 Образотворче мистецтво (живопис, графіка, скульптура, фотографія);
 Декоративно-прикладне мистецтво (вишивка, кераміка, розпис, твори з
дерева, металу, скла, бісероплетіння, текстиль, мереживо, килими,
ювелірні твори, вітражі, мозаїки, петриківський розпис тощо).
3. Організатор конкурсу:
 Київський міський центр сім’ї «Родинний дім» КМДА за
підтримки Служби у справах дітей та сім’ї;
4. Умови участі у конкурсі:
 вік учасників конкурсу необмежений;
 для участі у конкурсі учасники повинні надати свої твори термін з
12 липня по 14 серпня 2018 р. включно;
 один учасник подає не більше 3-х творів однієї категорії;







можна подавати як персональні, так і колективні твори;
твори образотворчого мистецтва подаються формату не більше А-3;
формат творів декоративно-прикладного мистецтва не обмежений;
фотографії розміром А-4 з оформленням у паспарту або багет;
на кожну роботу додається інформація в друкованому
та
електронному вигляді: назва твору, ПІБ автора чи колективу, вік
кожного учасника, рік створення, техніка виконання, розмір, район
міста (українською мовою), контактний телефон;
 коротка біографічна довідка автора з описом творів та хобі
(українською мовою); контактний телефон;
 твори повинні мати належне естетичне оформлення: (паспарту,
рамка та ін.);
 предметом конкурсу – є твори учасників як результат їх творчої
діяльності;
 організатор конкурсу має право на подальше використання поданих
робіт (зі збереженням авторських прав).
5. Критерії оцінки:
 повнота розкриття теми;
 професійна майстерність;
 творчий підхід;
 оригінальність ідеї;
6. Умови проведення конкурсу:
 конкурс проводиться в період з 12 липня по 14 серпня 2018р.
 конкурсні роботи передаються особисто або через уповноважених
осіб до офісу Київського міського центру сім’ї «Родинний дім» за
адресою: вул. Салютна, 11-А, також можна скористатись послугами
пошти чи кур’єрських служб. До конкурсу допускаються роботи,
що надійшли до 14 серпня 2018 року включно. Поштове
відправлення має бути здійснене до цього ж часу.
 Переможців визначає журі конкурсу – по троє в кожному виду
мистецтва.
7. Визначення переможців:
 Підведення підсумків та визначення переможців здійснює журі,
склад якого затверджує КМЦС «Родинний дім»;
 Організатором конкурсу передбачені І, ІІ, ІІІ призові місця в
номінаціях зазначених у пункті №2
1. «Найкращий твір декоративно-прикладного мистецтва» (вишивка,
кераміка, розпис, твори з дерева, металу, скла, лозоплетіння,
текстиль, мереживо, килими, ювелірні твори, вітражі, мозаїки,
петриківський розпис)
2. «Найкраща твір образотворчого мистецтва» (живопис, графіка,
скульптура, фотографія);
 Переможцям конкурсу передбачені подарунки.

Дата фінальної частини конкурсу, нагородження переможців час та місце
проведення буде повідомлено додатково
Партнери та члени журі мають право персонально відзначити
учасників конкурсу.
Відповідальні особи за проведення конкурсу:
Белінська Юлія Миколаївна тел. 066 313 02 16, 067 722 78 57, 422 10 69
Жук Алла Олександрівна тел.098 619 08 26, 422 10 69

