ПОЛОЖЕННЯ
про Міський конкурс дитячого малюнка «Діти Миколаєва за мир!»
1. Загальні положення
1.1. Це положення визначає порядок проведення Міського конкурсу
дитячого малюнка «Діти Миколаєва за мир!» (далі - Конкурс) серед
міських закладів культури клубного типу і учнів початкових спеціалізованих
мистецьких навчальних закладів (шкіл естетичного виховання).
1.2. Конкурс присвячений Міжнародному дню захисту дітей.
2. Мета та завдання конкурсу
2.1. Конкурс проводиться з метою виявлення та підтримки творчих художніх
здібностей і талантів юних дарувань міста Миколаєва, виховання
національно – патріотичних почуттів та любові до України, надання
можливості дітям висловити думки і власне світобачення через малюнки,
проявляючи свою творчість, креативність та оригінальність.
2.2. Завданнями Конкурсу є:
- естетичне виховання підростаючого покоління;
- підтримка та розвиток образотворчого та декоративно-ужиткового
мистецтва;
- пошук оригінальних зразків художньої творчості та підвищення
художнього рівня аматорського мистецтва юних миколаївців;
- пропаганда та популяризація кращих досягнень дитячих колективів
художньо - естетичного напряму;
- створення творчої атмосфери для спілкування учасників конкурсу та обміну
досвідом керівників гуртків і студій.
3. Засновники та організатори конкурсу
3.1. Засновниками та організаторами Конкурсу є управління з питань
культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради,
Міський методичний центр та клубної роботи, Миколаївський міський палац
культури і мистецтв.
4. Періодичність проведення конкурсу
4.1. Проводиться у м. Миколаєві щороку 1 червня на базі виставкової зали
Миколаївського міського палацу культури і мистецтв (вул. Нікольська, 54).
5. Умови та порядок проведення конкурсу
5.1. У Конкурсі беруть участь аматорські колективи образотворчого та
декоративно-ужиткового мистецтва міських закладів культури клубного

типу, учні Дитячої художньої школи, художніх відділень початкових
спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (шкіл естетичного
виховання) м. Миколаєва.
5.2. Конкурс проводиться у трьох вікових категоріях:
- молодша: від 5 до 9 років включно;
- середня: від 10 до 13 років включно;
- старша: від 14 до 17 років включно.
5.3. Вік учасників обчислюється на день проведення Конкурсу.
Ксерокопія свідоцтва про народження (паспорт) учасника та заява-згода
батьків на обробку персональних даних додаються.
5.4. Учасники прибувають на Конкурс у супроводі батьків або керівників, які
відповідають за життя, здоров’я та поведінку учасників.
5.5. Учасники зобов’язані дотримуватись цього Положення, норм поведінки,
правил техніки безпеки.
5.6. Заявка для участі у конкурсі надсилається українською мовою до 23
травня поточного року до Миколаївського міського палацу культури і
мистецтв за адресою: вул. Нікольська, 54, або на електронну пошту:
NGDKII@UKR.NET

Контакти: тел. +38(0512) 37-04-26;
093 378 3314 (Сергій Михайлович)
Форма заявки затверджена Положенням про цей конкурс.
5.7. В правому кутку малюнка міститься паспорт конкурсної роботи
з обов’язковою інформацією:
- ПІБ автора без скорочень;
- вік автора;
- назва роботи;
- назва закладу;
5.8. Конкурсні роботи з паспортами надаються у термін до 25 травня за
адресою: вул. Нікольська, 54.
5.9. Монтаж робіт учасників конкурсу розпочинається за 7 календарних
днів до дати проведення конкурсу.
5.10. Після завершення конкурсу всі роботи конкурсантів експонуються
протягом 7 календарних днів у виставковій залі Миколаївського міського
палацу культури і мистецтв.
6. Вимоги до робіт учасників конкурсу
6.1. Малюнки повинні бути виконані без допомоги батьків або педагогів;
6.2. Розміри малюнків не обмежуються;
6.3. Малюнки можуть бути виконані на будь-якому матеріалі (ватман, картон,
полотно і т.д.) і виконані в будь-якій техніці малювання (масло, акварель,
туш, кольорові олівці, крейда і т.д.).
7. Критерії оцінювання

7.1. Конкурсні роботи оцінюються журі за 10-бальною системою за такими
критеріями:
- змістовність;
- оригінальність (нестандартний підхід і виконання);
- художній рівень;
- творчий підхід;
- композиційне і кольорове рішення;
7.2.Оцінювання робіт учасників Конкурсу здійснюється за категоріями
художнього рівня:
1 категорія – початкові спеціалізовані мистецькі навчальні заклади;
2 категорія – міські заклади культури клубного типу.
7.3. Загальна підсумкова оцінка учасника Конкурсу визначається за
формулою:
загальна кількість усіх виставлених балів, поділена на кількість членів журі.
8. Визначення переможців
8.1. Результати Конкурсу оголошуються в день відкриття виставки з
представлених на конкурс робіт під час церемонії нагородження переможців.
8.2. Переможці визначаються у кожній віковій категорії та категорії
художнього рівня і отримують дипломи першого, другого, третього ступенів.
8.3. Журі має право: відзначати дипломами переможців кількох учасників
конкурсу у всіх вікових категоріях та категоріях художнього рівня.

ЗАЯВКА
на участь у Міському конкурсі
дитячого малюнка «Діти Миколаєва за мир!»
ПІБ учасника, дата народження

Назва
колективу,гуртка___________________________________________________
ПІБ керівника колективу,гуртка,
контакти___________________________________________________________
__________________________________________________________________
Назва організації, закладу , його адреса, телефон_________________________

Дата_______________

Підпис_______________

УВАГА! Ксерокопія свідоцтва про народження (паспорта) учасника та заява-згода
батьків на обробку персональних даних додаються.

