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Як взяти участь

Тема: - На зустріч…
Міжнародний фестиваль дитячо-молодіжної художньої творчості та педагогічних інновацій відкритий
для вихованці дошкільних, середніх загальноосвітніх, та спеціалізованих навчальних закладів,
школярі і учні студій, гуртків, центрів позашкільної роботи, а також творчих об'єднань, студентів
середніх та вищих навчальних закладів, молоді у віці до 21 року включно, а також для педагогічного
складу та художніх керівників, що працюють в області виховання підростаючого покоління.
Дати Фестивалю: з 20 до 26 листопада 2017 року
Реєстрація: до 12 листопада 2017 року (включно)
Прийом робіт для експозиції: 18 листопада 2017 року ( з 11.00 до 16.30) (очная форма) в Центральному
Будинку Архітектора НСАУ,. (Київ, вул. Бориса Грінченка, 7.

Церемонія відкриття: 20 листопада 2017 року (16.00).
Церемонія нагородження: 26 листопада 2017 року (15.00).
Робота виставки: 10.00-19.00

Прийняти участь можна як ОЧНО, так і ЗАОЧНО (репродукцію роботи оргкомітет оформлює та розміщує у
загальну експозицію).

Авторські роботи (очні та заочні) беруть участь у конкурсній програмі, розміщуються на виставці і
оцінюються членами Експертної Ради (журі).
Заочні роботи - оргкомітет роздруковує, оформляє і розміщує в загальну експозицію. Дипломи та
нагороди заочних учасників Оргкомітет надсилає поштою за адресою, вказаною в анкеті.

Заявки на участь у фестивалі приймаються по електронній пошті: ukrainianartweek2012@gmail.com
Заява для конкурсів живопису і графіки, фотографії, скульптури та декоративно-прикладного
мистецтва включає наступні матеріали:
а) анкета учасника
б) етикетка-опис (для кожної конкурсної роботи)
в) копія оплати вступного внеску
г) конкурсні роботи в електронному вигляді (файлів у форматі jpeg чи tiff; не менше 200 dpi, не більше 15 Мб)
д) фотографії автора, співавторів та художнього керівника
е) фотографії конкурсних робіт в електронному вигляді для публікації в каталозі на сайті та для оцінки журі.
Для літературного конкурсу заява включає наступні матеріали:
а) анкета учасника
б) віршована поема – не більше 200 текстових рядків,( в електронному вигляді)
в) проза – не більше 6000 знаків (або 3 сторінки друкованого тексту, шрифт 12, інтервал 1,5), в електронному
вигляді.
г) копія оплати вступного внеску
д) фотографії автора, співавторів та художнього керівника
е) фотографії конкурсних робіт в електронному вигляді для публікації в каталозі.
Технічні вимоги
1) На конкурс приймаються оригінали чи копії авторських робіт (очна участь), так і репродукцію на папері або
в електронному вигляді (заочна участь)
2) Кількість конкурсних робіт від автора чи групи авторів не обмежена.
Всі конкурсні роботи мають відповідати наступним параметрам:
а) для конкурсів живопису і графіки, фотографії, скульптури і декоративно-прикладного мистецтва:
- при очній участі – будь-яка пласка поверхня до 100 см. по більшій стороні.
- при заочній участі – файл не менше 150 dpi, до 10 Мб
2) Оформлення конкурсних робіт:
а) Всі роботи мають містити в собі етикетку з описом та номером (Оргкомітет надає номер кожній роботі., в
правому нижньому кутку під роботою). Етикетка включає: номер, прізвище, ім’я автора (співавтора); б) місто
в) назву г) номінацію д) техніку виконання роботи е) розміри ж) рік створення, з) вік автора на момент
створення твору.
б) Для очних учасників: кожна конкурсна робота повинна мати кріплення для підвіски на вертикальному
панно, чи кріплення, що попереджують завалювання об’єкту.
Критерії оцінок: а) художня виразність, б) рівень підготовки, в) стилістична особливість, г) самостійне виконання
Конкурсні роботи оцінюються по 10-ти бальній системі.
Відповіді на питання по тел.: +38 044 331 4130, +38 093 434 5049, +38 095 083 9314;
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