КЗ “,Центр культури і мистецтв”, відділу культури Долинської міської ради
Долинський Міський Будинок Культури

IV Міжнародний конкурс сатиричного рисунку
«ДЖМЕЛИК»
м. Долина, Украина, 2021 рік
Засновник Конкурсу: Долинська міська рада.
Організатори: КЗ «Центр культури і мистецтв» відділу культури Долинської міської ради,
Асоціація карикатуристів України, Долинський Міський Будинок Культури
1. У Конкурсі можуть брати участь громадяни України, іноземці, особи без громадянства.
Участь у конкурсі безкоштовна.
2. Конкурс проводиться у таких вікових категоріях:
І категорія (від 7 до 11 років);
IІ категорія (від 12 до 17 років)
ІІІ категорія (від 17 років і старші)
3. Тема робіт: джміль, бджілка, трутень, шершень, оса, продукти бджільництва та інші.
4. Переможці конкурсу нагороджуються призами та грошовими винагородами. Призовий
фонд конкурсу – 40 тисяч гривень. Організатор може призначити додаткові призи у будьякій формі чи кількості, визначені ним.
5. Для участі у конкурсі конкурсант заповнює анкету і надсилає роботи. Роботи приймаються
у двох варіантах на вибір:
оригінальні версії рукописного рисунка чи якісні копії на щільному папері за адресою:
«Конкурс «Джмелик»,
КЗ,,Центр культури і мистецтв,,
Долинський Міський Будинок Культури
проспект Незалежності 6,
м. Долина, Івано-Франківська обл.,
Україна 77504
або на електронну пошту:

artdolyna@gmail.com

Обов’язково! Для електронного варіанту робіт назва файлу:
прізвище→пробіл→країна→пробіл→номер роботи

6. Учасник конкурсу може подати не більше 3 робіт, на аркуші форматом від А4 до A3.
Для електронного варіанту: формат А4, кольорова концепція RGB, роздільна здатність
300 dpi, максимальний розмір файла не більше 3 Мб.
7.

Термін подачі робіт

до 31 травня 2021 року.

8. Кожна робота (оригінал або копія) повинна бути описана на зворотному вигляді таким
чином: прізвище, ім'я та адреса автора, рік народження, телефонний або електронний
контакт, за бажанням назва роботи. Також разом з малюнками ОБОВ’ЯЗКОВО повинна
бути відправлена Анкета учасника в роздрукованому або електронному вигляді (якщо
роботи надсилаються електронною поштою).
9. Подана робота повинна бути авторською. Учасник приймаючи умови даного Положення,
підтверджує що він є автором надісланої ним роботи і має право на свої необмежені
авторські та суміжні права на використання та розпорядження поданої роботи.
10. Роботи, надіслані на конкурс, що не відповідають умовам, викладеним у цьому Положенні,
не будуть включені до конкурсу. Також до конкурсу не допускаються роботи, які пропагують
насильство, релігійну та етнічну ворожнечу.
11. Надіслані роботи будуть оцінюватися за такими основними критеріями:
- наявність почуття гумору;
- цікавий сюжет;
- творчий підхід;
- техніка виконання;
- відповідність робіт тематиці Конкурсу.
12. Кількісний і персональний склад журі визначається та затверджується організатором. Журі
відбирає роботи для виставки та визначає переможців конкурсу у трьох вікових категоріях.
Рішення журі є остаточним і оскарженню не підлягає.
13. Організатори конкурсу забезпечують друк каталогу. Кожен учасник конкурсу, робота якого
ввійшла в число відібраних робіт переможців отримає каталог Конкурсу.
14. Переможці конкурсу будуть оголошені та нагороджені під час проведення Фестивалю
гумору «Весела копиця» 7 липня 2020 року. Відібрані роботи будуть експонуватися на
виставці в приміщенні Долинського краєзнавчого музею «Бойківщина» Тетяни і Омеляна
Антоновичів (м. Долина, вул. Чорновола, 2а) та Долинському МБК ( м.Долина, проспект
Незалежності,6)
15. Дане Положення є єдиним документом, що визначає умови конкурсу. Зміни та доповнення
до даного Положення вносяться в порядку його прийняття.
16. Організатори конкурсу залишають за собою право використовувати роботи в проведенні
подальших виставок, підготовці та виданні інформаційних матеріалів, поліграфічної
продукції (каталоги, календарі, буклети) публікаціях у ЗМІ та в Інтернеті матеріалів про
конкурс тощо. Організатори зобов’язуються наводити відповідне посилання на автора
роботи при будь-якому публічному відтворенні робіт учасника.
17. Для довідок: Галина Курус (директор Оргкомітету конкурсу): centre_art@ukr.net
Тел.: +38 (050) 6405330
КЗ,,Центр культури і мистецтв,, Міський Будинок Культури
проспект Незалежності 6, м. Долина, Івано-Франківська обл., 77504, Україна

