ПОЛОЖЕННЯ
про конкурс дитячих малюнків
«Я малюю місто мрії»
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1.Це Положення визначає порядок проведення конкурсу дитячого
малюнку «Я МАЛЮЮ МІСТО МРІЇ» (надалі - Конкурс).
1.2. Організатори Конкурсу: НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ УКРАЇНИ РУСЛАН
ТРЕБУШКІН.
1.3. Мета конкурсу: Прищеплення любові та шанобливого ставлення до
рідного краю, привернення уваги, традицій, здобутків та краси рідного міста.
1.4. На Конкурс приймаються художні роботи, що відображають тему:
«Рідне місто у кольорах та барвах».
1.5. До участі в Конкурсі запрошуються діти та підлітки з 50 виборчого
округу - м. Покровськ, м. Мирноград, м. Добропілля та Добропільський район
(надалі - Учасники).
1.6. На Конкурс приймаються твори дитячого образотворчого мистецтва
(надалі - Конкурсні роботи), а саме: малюнки виконані в різних техніках.
1.7. Термін та етапи проведення Конкурсу:
- 26 травня 2020 року - анонсування Конкурсу;
- 05 червня 2020 року - збір Конкурсних робіт;
- 09 червня 2020 року – підведення підсумків та урочисте нагородження
переможців.
2. ОСНОВНІ ЦІЛІ ТА ЕТАПИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ
1.8. Основні цілі Конкурсу:
- привернення уваги молодого покоління до культурно-мистецького
надбання нашого народу;
- залучення дітей та підлітків до творчості;
- виявлення і підтримка молодих художників, допомога у творчому рості
та розвитку;
- підтримка і виявлення юних обдарувань.
1.9. Основні етапи проведення Конкурсу:
-формування та організація діяльності Організаційного комітету Конкурсу;
-організація інформаційного забезпечення проведення Конкурсу;
-організація отримання, облік Конкурсних робіт та проведення попередньої
оцінки їх на відповідність умовам Конкурсу;
-забезпечення призової мотивації переможців Конкурсу.
3. УЧАСНИКИ КОНКУРСУ
1.10. До участі у Конкурсі запрошуються малолітні та неповнолітні особи
(діти та підлітки)
1.11. Обов’язковими умовами мають бути наступні дані (прізвище
учасника, дата народження, місце проживання, контактна інформація:
електронна адреса, телефон, тощо) для зворотного зв’язку з учасниками

Конкурсу.
1.12. Роботи надсилати з приміткою «фото на конкурс» на електронну
адресу trebushkin.grom.pryim@gmail.com до 05 червня 2020 року.
4. ЖУРІ КОНКУРСУ
1.13. Журі формується з числа авторитетних і досвідчених спеціалістів у
галузі образотворчого мистецтва і художньої освіти.
1.14. Голова журі – народний депутат України Руслан Требушкін; члени
журі – студентка національної академії мистецтва та архітектури України міста
Київ Лілія Дорошенко, начальник відділу культури, туризму та охорони
культурної спадщини Покровської міської ради Кристина Тумасова, директор
Світлівського будинку народних традицій Світлівської сільської ради
Добропільського району Тетяна Дорошкевич, помічник-консультант народного
депутата України на громадських засадах Юлія Добряк.
1.15. Функції Журі:
-оцінювання Конкурсних робіт за 100 бальною шкалою;
-визначення переможців Конкурсу
1.16. Результати Конкурсу оформлюються протоколом, який
підписується всіма членами Журі.
5. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ І ОСНОВНІ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
КОНКУРСНИХ РОБІТ
1.17. Для оцінювання робіт членами Журі застосовується 100-бальна
шкала.
1.18. Критерії оцінювання:
- відповідність Конкурсної роботи встановленій темі;
- глибина розкриття теми;
- емоційний відгук (робота запам’яталася, викликала позитивне емоційне
забарвлення);
- композиційне і кольорове рішення;
- оригінальність (нестандартний підхід і виконання);
- художність (вміння естетично і зі смаком представити матеріал,
колористика, композиція);
- рівень самостійності мислення автора при створенні Конкурсної роботи.
1.19. Організаційний комітет Конкурсу, за поданням Журі, має право
вводити додаткові обов’язкові критерії оцінювання Конкурсних робіт.
1.20. Підрахунок балів і визначення переможців оформлюються
протоколом і підписується головою та членами Журі.
6. ПІДСУМКИ КОНКУРСУ
1.21. Підбиття підсумків Конкурсу та оголошення
здійснюється Організаційним комітетом 09 червня 2020 року.
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