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Положення
про проведення міського конкурсу дитячого малюнку
«Світ без насильства очима дітей»
Київський міський центр сім’ї «Родинний дім» виконавчого органу Київської міської
ради (КМДА) з 10 вересня до 11 грудня 2018 року включно проводить міський
конкурс дитячого малюнку «Світ без насильства очима дітей»
Мета конкурсу:
 привернення уваги суспільства до прав дитини;
 виховання толерантної ненасильницької поведінки у дітей дошкільного та
шкільного віку;
 популяризація загальнолюдських цінностей;
 виховання високих моральних якостей та відповідального ставлення до
оточення;
 розвиток творчого потенціалу дітей;
 виявлення та підтримка талановитих дітей.
1. Загальні положення
Учасником конкурсу може стати будь-яка дитина віком від 3 до 18 років, яка
навчається та проживає в місті Києві. Підведення підсумків конкурсу проходить у
чотирьох вікових групах (категоріях): 3-6, 7-10, 11-15, 16-18 років. Кожному учаснику
конкурсу надається право проявити свої творчі здібності.
2. Організатори та партнери конкурсу
2.1 Організатором конкурсу виступає Київський міський центр сім’ї «Родинний дім»
виконавчого органу Київської міської ради (КМДА).
2.2 Організатор конкурсу може залучати до його проведення партнерів та спонсорів.
3. Умови участі у конкурсі
3.1.Можливість прийняти участь у конкурсі має кожна дитина, яка проживає та
навчається у м. Києві віком від 3 до 18 років.
Учасників розподіляють за наступними віковими категоріями:





від 3 до 6 років
від 7 до 10 років
від 11 до 15 років
від 16 до 18 років (включно).

Конкурсні роботи (малюнки) мають стосуватися теми ненасильницької поведінки,
пропаганди сімейних цінностей, толерантного ставлення до інших людей тощо.
3.2.Вимоги до робіт (малюнків) учасників виставки-конкурсу:
 розмір роботи має чітко визначений формат – А3 та А4.
 відповідність роботи темі конкурсу.
 естетичне оформлення конкурсної роботи.
На кожній конкурсній роботі необхідно зазначити :
 назву роботи, техніку виконання (українською мовою);
 прізвище, повне ім’я та вік автора конкурсної роботи (українською мовою);
 район.
3.3. Конкурсні малюнки мають бути оформлені рамкою, паспарту, що виготовлені
поліграфічним способом; роботи дозволяється наклеювати на картон, робити аплікації
та витинанки, як частину художньої роботи.
3.4. Від кожного учасника приймається не більше 3-х робіт.
Об’єктом конкурсу – виставки є малюнки учасників як результат їх творчої діяльності.
Організатор конкурсу має право на подальше використання поданих робіт.
4. Критерії оцінки конкурсних робіт (малюнків):
 актуальність та повнота розкриття теми;
 творчий підхід (забороняється копіювання та запозичення тем з відомих робіт,
плакатів, рекламних банерів, тощо);
 естетичність роботи;
 організатор конкурсу може висловити власну думку щодо надання переваги при
визначенні переможця.
5. Умови проведення конкурсу
5.1.Конкурс проводиться з 10 вересня до 11 грудня 2018 року включно.
5.2.Остаточне визначення переможців відбудеться колегіально конкурсним журі, буде
визначено по 3 переможця в чотирьох вікових категоріях.
5.3.Конкурсні малюнки передаються особисто, через уповноважених осіб, поштою чи
кур’єрською службою на адресу Київського міського центру сім’ї «Родинний дім»
(03190, м.Київ, вул. Салютна 11-А) до 30.11.2018 року і після зазначеної дати
прийматися не будуть.
5.4. Організатор конкурсу має право одноосібно змінювати умови конкурсу та вносити
зміни в порядок нагородження переможців.
6. Нагородження переможців:
Організатором конкурсу передбачені І, ІІ та ІІІ призові місця в чотирьох вікових
категоріях.
Переможці конкурсу отримають подарунки.

