ЗАТВЕРДЖЕНО
Заступник міського голови з
питань діяльності виконавчих
органів ради
___________ Наталія ДЗЮБА
Положення
про проведення конкурсу дитячих робіт “Я малюю Україну”
І. Загальні положення
1.1. Конкурс дитячих робіт “Я малюю Україну” (далі - Конкурс)
проводиться в рамках національно - патріотичних заходів Міської програми
«Молодь» на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Міської ради міста
Кропивницького від 15 лютого 2018 року №1405 (зі змінами).
1.2. Організаторами Конкурсу є управління молоді та спорту Міської
ради міста Кропивницького за сприяння виконавчих органів Міської ради міста
Кропивницького.
1.3. Конкурс реалізується з метою пошуку та підтримки талановитих та
обдарованих дітей міста Кропивницького шляхом залучення до образотворчого
мистецтва, виховання поважного ставлення до традицій і звичаїв українського
народу.
1.4. Завданням Конкурсу є естетичне виховання підростаючого
покоління, виявлення творчих художніх здібностей та талантів юних дарувань,
розвиток патріотичних почуттів у дітей.
ІІ. Умови та порядок проведення Конкурсу
2.1. Конкурс проводиться з 01 листопада до 19 грудня 2019 року.
2.2. До участі у Конкурсі запрошуються діти віком до 14 років. Всі
учасники Конкурсу розподіляються на наступні вікові категорії:
І – до 7 років;
ІІ – від 7 до 10 років;
ІІІ – від 11 до 14 років.
2.3. Конкурс проводиться в три етапи:
І етап – надання учасниками творчих робіт на розгляд журі до 10 грудня.
ІІ етап – робота журі та визначення переможців – 10 – 15 грудня.
ІІІ етап – оголошення результатів Конкурсу, нагородження переможців
проводиться в рамках святкових заходів до Дня Святого Миколая (19 грудня).
ІІІ. Умови участі у Конкурсі
3.1. До розгляду приймаються роботи (малюнки), виконані в будь-якій
художній техніці і присвячені українській тематиці.
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Вимоги до конкурсних робіт:
розмір робіт (малюнків) - формат А3;
відповідність роботи темі Конкурсу;
естетичне оформлення конкурсної роботи.
Від одного учасника Конкурсу приймається одна робота.
3.2. На кожній конкурсній роботі (на звороті) необхідно зазначити
українською мовою:
назву роботи, техніку виконання;
прізвище, ім’я та по батькові, вік автора конкурсної роботи, місце
навчання, контактний телефон.
3.3. Конкурсні роботи надаються в управління молоді та спорту Міської
ради міста Кропивницького за адресою: вул. Велика Перспективна, 41, кім. 313.
Телефон для довідок: (0522) 24 34 97.
IV. Визначення та нагородження переможців
4.1. Визначення переможців Конкурсу здійснюється колегіально шляхом
обговорення та голосування конкурсним журі в кожній віковій категорії за
критеріями:
повнота розкриття теми;
виконавська майстерність;
естетичність роботи.
4.2. За результатами експертної оцінки комісії з проведення Конкурсу
визначаються переможці (І, ІІ та ІІІ призові місця) в кожній віковій категорії.
4.3. Персональний склад конкурсного журі визначається організатором
Конкурсу.
Рішення комісії оформлюється протоколом.
4.4. Підведення підсумків Конкурсу здійснюється конкурсною комісією
до 19 грудня щорічно.
4.5. Дата та місце проведення урочистого нагородження щорічно
визначається управлінням молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького
та заздалегідь повідомляється переможцям.
4.6. Усі учасники Конкурсу отримують диплом учасника.
Переможці (І, ІІ та ІІІ призові місця в трьох вікових категоріях) нагороджуються дипломами, пам’ятними подарунками.
V. Фінансування Конкурсу
5.1. Фінансування Конкурсу проводиться за рахунок коштів місцевого
бюджету, а також інших джерел, не заборонених чинним законодавством.
5.2. Участь у Конкурсі є безкоштовною.

