
 

                             
 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

         1.1.   Мета конкурсу: 

- виявлення та підтримка творчо обдарованих дітей та молоді; 

- зближення творчої молоді різних національностей, розділених великими географічними відстанями, 

через використання сучасних інформаційно-комунікативних технологій;  

- створення нових форм міжнародної співпраці. 

1.2.   Номінації конкурсних робіт: 

- флора, фауна, пейзаж рідного краю; 

- сім’я, друзі, ігри, святкові та побутові сцени сучасного життя народу свого краю; 

- сюжети та предмети історії свого народу; 

- архітектура свого міста, краю; 

- предмети етнографії та декоративного мистецтва;  

- транспортні засоби: історія та фантазія; 

- спорт: національні види спорту. 

                   Спеціальна номінація від Ротарі клубу м.Херсона – «Моя гарна мама» 
 

2. ОРГАНІЗАТОРИ ТА ПАРТНЕРИ КОНКУРСУ 

2.1. Головний організатор конкурсу:  

Навчально-естетичний комплекс «Художня школа», м.Херсон. 

2.2.   Співорганізатори конкурсу: 

- управління культури Херсонської міської ради; 

- Всеукраїнський благодійний Фонд Надії і Добра; 

- публічне акціонерне товариство «Укрпошта». 

  2.3.   Партнери конкурсу: 

- Херсонська міська рада;      

-  Міжнародний Арт Консорціум мистецьких освітніх закладів (Університет Хьюстона,  Техас, США); 

- громадська організація «Болгари Херсона». 

    2.4.    Організатор конкурсу може залучати до його проведення інших партнерів та спонсорів. 
 

3. УМОВИ УЧАСТІ У КОНКУРСІ 

3.1. Конкурс проводиться для дітей та молоді: 

І вікова категорія – 5-10 років; 

ІІ вікова категорія – 11-14 років; 

ІІІ вікова категорія – 15-18. 
3.2. Матеріали, розміри та техніка виконання оригіналів не обмежуються. 

3.3. Конкурс проводиться у два тури:  

І тур – відбірковий. Творчі роботи для участі в І турі подаються тільки в електронному вигляді 

(формат BMP, JPG, TIFF) з роздільною здатністю не менше 300 DPI. Роботи, подані в поганій  

якості, із запозиченим сюжетом та помітним втручанням педагога до участі у конкурсі не 

допускаються.  



ІІ тур – презентаційний. Переможці конкурсу надсилають оригінали робіт для участі у підсумковій 

виставці. Роботи переможців не повинні брати участі в інших конкурсах.  

3.4.   Файл повинен бути підписаний англійською та рідною мовами і містити наступну 

інформацію:  

- назва роботи;  

- номінація; 

- повне ім’я та прізвище автора; 

- вік автора на момент виконання роботи; 

- техніка та матеріали виконання оригіналу; 

- адреса навчального закладу або автора (обов’язково вказати країну);   

- прізвище та ім’я викладача. 

- контактні телефони, електронна адреса для зв’язку. 

Правила транслітерації кирилиці в латиницю додаються (на сайті конкурсу). 

3.5.  Заявка для участі у конкурсі та фотографія роботи надсилаються на сайт: 

www.konkurs-marka.ks.ua .  
 

4.  КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РОБІТ 

4.1. Відповідність особливостям композиційного вирішення поштової марки. 

4.2. Оригінальність та художність подачі об’єкту чи сюжету. 
 

5.  ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ 

5.1.  Роботи надсилати з 01.12.2019 до 10.02 2020 року на сайт: www.konkurs-marka.ks.ua . 

5.2.  Роботи, надіслані після закінчення терміну подачі, не розглядаються. 

5.3.  Переможці визначаються Інтернет голосуванням членів міжнародного журі у складі 

представників: 

- Міжнародного Арт Консорціума Хьюстонського університету(США); 

- спілки художників (м.Шумен, Болгарія); 

- Західночеського Університету (м.Плзень, Чеська Республіка); 

- Навчально-естетичного комплексу «Художня школа» (м.Херсон, Україна). 
 

6. ВИСТАВКА РОБІТ ТА НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ 

6.1. Міжнародне журі визначає: лауреатів, переможців конкурсу (у номінаціях) та володаря 

Гран-прі конкурсу.  

6.2. Інформацію про переможців та лауреатів конкурсу буде оголошено на сайті конкурсу 

www.konkurs-marka.ks.ua у травні 2020 року. 

6.3. Роботи учасників будуть презентовані в Інтернет-галереї.  

6.4. Переможці та лауреати будуть відзначені дипломами, найкращі роботи – надруковані на 

поштових носіях.  

6.5. Організатори залишають за собою право на використання  робіт в інших проектах 

соціально-культурної спрямованості. 
 

7. ФІНАНСОВІ УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ 

7.1. Конкурс має статус некомерційного заходу. 

7.2. Джерелами фінансування  конкурсу є  кошти  організаторів, партнерів, спонсорів та  інші  

кошти,  не  заборонені  чинним законодавством. 

7.3. Фінансова  діяльність  щодо  організації  та  проведення конкурсу  фестивалю  

здійснюється  згідно  з чинним законодавством  України. 

7.4. Хід  проведення   конкурсу висвітлюється   у засобах масової інформації, на сайті 

конкурсу: www.konkurs-marka.ks.ua  та у мережі Інтернет. 
 

Запрошуємо до співробітництва та участі у конкурсі! 

Контактна інформація: 

Сліпіч Юлія Володимирівна, доцент, директор ДХШ, 

Дитяча художня школа ХМР,  

вул. Небесної сотні, 21, 

м. Херсон, 73003, 

Україна.     e-mаil: dl2001@ukr.net         тел.(факс): +38(0552) 26-41-53 
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