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Положення про проведення
ІІІ Всеукраїнського відкритого конкурсу-виставки

декоративно-прикладного мистецтва

“Слобожанські візерунки”

Мета конкурсу-виставки:

популяризація декоративно-прикладного мистецтва України;

розкриття  та  підтримка  творчого  потенціалу  майстрів  та  молоді,  що

навчаються  та  працюють  в  галузі  декоративно-прикладного,  образотворчого

мистецтва, графіки та дизайну;

встановлення творчих контактів та дружніх стосунків між митцями України та

закордону.

Організатор  конкурсу-виставки:  Обласний  комунальний  заклад  “Лозівський

вищий коледж мистецтв” (далі ОКЗ “ЛВКМ”) за підтримки Міністерства культури,

молоді  і  спорту  України,  Управління  культури  і  туризму  Харківської  обласної

державної адміністрації та Лозівської міської ради. Конкурс-виставка проводиться з

28 березня по 10 квітня 2020 року в ОКЗ “ЛВКМ”.

За підсумками проведеного оцінювання робіт визначається по три кращі роботи

у кожній номінації, а їхні автори оголошуються переможцями. Також журі конкурсу

має право присудити Гран-прі в кожній номінації.

Всі  учасники  конкурсу-виставки  отримують  диплом  учасника.  Переможці

конкурсу-виставки отримують звання лауреатів та нагороджуються дипломами.



Умови участі:

Для  участі  в  конкурсі-виставці  конкурсанту  необхідно  подати  заявку  та  при

реєстрації завантажити фотографії робіт, пройти відбір до другого туру і надіслати

на  конкурс-виставку  оригінал  власної  роботи  (закордонні  учасники  у  номінації

“плакат”  надсилають  файл  зображення  на  електронну  пошту  оргкомітету

vizerunok2020@gmail.com у форматі  TIFF з роздільною здатністю 300  ppi, формат

А3 з LZW стисненням).

Кожен учасник може брати участь  тільки в  одній  номінації  та  з  однією

роботою (комплексом робіт, наприклад, диптих, триптих, ансамбль, комплект тощо,

які будуть розглядатися як одна робота).

Неповнолітні учасники повинні відвідувати заходи конкурсу-виставки тільки в

присутності  осіб,  які їх супроводжують та гарантують їх безпеку і  несуть за них

повну відповідальність.

Заявка:

Конкурс-виставка проводиться в два тури.

Для участі в першому турі кожен конкурсант повинен подати заявку на сторінці 

сайту lvkm.com.ua (на сторінці реєстрації конкурсу-виставки “Слобожанські 

візерунки” у розділі меню “Творчі проекти”:  

http://lvkm.com.ua/tvorchi-proekty/slobozhanski-vizerunky).

Заявка може бути заповнена тільки українською або англійською мовами.

Датою подання заявки вважається дата електронного листа, який надсилається

оргкомітетом у відповідь для підтвердження реєстрації та містить номер реєстрації

роботи.

Заявка на повинна бути подана з 8 січня до 22 лютого 2020 року включно.

Порядок реєстрації:

1. Учасник заповнює електронну форму заявки  на  сайті  ОКЗ “ЛВКМ” (на

сторінці  реєстрації  конкурсу-виставки  “Слобожанські  візерунки”  у  розділі  меню

“Творчі проекти”). Заявка містить пункти для завантаження фотографії роботи.

Для  цього  обов’язково  треба  мати  обліковий  запис  на  сервісах google (тобто

необхідно мати пошту gmail.com).

http://lvkm.com.ua/tvorchi-proekty/slobozhanski-vizerunky


2. Після  надсилання  заявки  з  форми  реєстрації  конкурсант  автоматично

отримує  на  свою пошту  електронного  листа  з  копією заповненої  заявки.  Це

означає, що реєстрація пройшла успішно. Учасник має змогу перевірити заповнені

відомості  (у  разі  виявлення  помилки  необхідно  надіслати  листа  на  електронну

адресу  vizerunok  2020@  gmail  .  com   з  поясненням  змісту  помилки.  Повторно

реєструвати роботу в разі виявлення помилки НЕ ПОТРІБНО).

Якщо ви не отримали автоматичного електронного листа,  то,  скоріше за все,

вказали  невірну  електронну  адресу  під  час  заповнення  заявки,  не  закінчили

реєстрацію, натиснувши кнопку “Надіслати”, або маєте проблеми з підключенням до

мережі інтернет. Тільки в цьому випадку (якщо ви не отримали листа з копією

вашої заявки) заявка вважається не поданою і необхідно повторити реєстрацію.

Неповні заявки система автоматично ігнорує. Також не приймаються заявки та

супутні  документи,  надіслані  з  електронних  ресурсів  забороненої  доменної  зони

(такі як mail.ru, yandex.ru і т.д.).

Дані заявки про конкурсанта, навчальний заклад і педагога автоматично

переносяться  оргкомітетом  конкурсу-виставки  в  нагородні  документи.

Правильність  заповнення  вказаних  даних  повністю  покладається  на

конкурсантів та педагогів (керівників) під час заповнення електронної форми

реєстрації на конкурс-виставку. Тому просимо повністю вказувати офіційну назву

навчального закладу та ПІБ конкурсанта та керівника.

За  результатами  розгляду  заявок  оргкомітет  конкурсу-виставки  перевіряє

відповідність  роботи  вказаним вимогам та  надсилає  електронний лист  на  адресу

конкурсанта  з  пропозицією  надіслати/доставити  оригінали  робіт  до  оргкомітету

конкурсу-виставки для участі у другому турі, або надсилає лист з відмовою в участі

роботи конкурсанта у другому турі конкурсу-виставки.

Пересилання робіт на конкурс-виставку:

Для участі у другому турі конкурсу-виставки учаснику (або його представнику) 

необхідно до 1 березня 2020 року самостійно доставити/відправити Укрпоштою або

Новою поштою на адресу оргкомітету оригінал своєї роботи (крім робіт у номінації 

“плакат” для закордонних учасників).

mailto:vizerunki2020@gmail.com


Адреси доставки робіт:

Адреса

Оргкомітет
(для самостійної 
доставки)

64604, Харківська обл., м. Лозова, мікрорайон 4, будинок 3, 
приймальня директора, конкурс “Слобожанські візерунки”. Час 
прийому робіт з 9:00 до 15:00 (з 12:00 до 13:00 – обідня 
перерва).

Укрпошта

Обласний комунальний заклад “Лозівський вищий коледж 
мистецтв”,
конкурс-виставка “Слобожанські візерунки”, 64604, Харківська 
обл., м. Лозова, мікрорайон 4, будинок 3
Тел.: +380 (5745) 50108
Тетянін Ігор Олексійович, тел. (066) 675-93-10
Сплата послуг пошти за рахунок учасників.

“Нова пошта”

Харківська область, м. Лозова, мікрорайон 1, буд. 17/4, 
відділення № 2, на ім’я Тетянін Ігор Олексійович,
тел. (066) 675-93-10.
Сплата послуг пошти за рахунок учасників

Всі  роботи  повинні  бути  доставлені  в  оргкомітет  в  упаковці,  яка  під  час

транспортування забезпечить їх цілісність та захист від руйнування.

Надсилання  поштою  чи  самостійна  доставка  оригіналів  робіт  завершується

1 березня 2020 року (у разі надсилання поштою, датою надання роботи вважається

дата відправлення роботи з відділення пошти).

Надані на конкурс роботи по закінченні виставки учасники можуть самостійно

забрати з 13 до 17 квітня 2020 року (з 9 до 15 години). Якщо за вказаний термін

конкурсанти  не  заберуть  власні  роботи,  то  вони  будуть  надіслані  через  поштове

відділення Нова пошта/Укрпошта з 20 квітня 2020 року (за кошти учасників).

Загальні вимоги до робіт:

Композиції  мають  містити  декоративні  (стилізовані,  трансформовані)

елементи, мотиви, орнаменти та візерунки.

Робота повинна бути творчою, самостійною і авторською (роботи виконані по

готовим  схемам,  малюнкам  чи  шаблонам  не  розглядаються  та  можуть  бути

дискваліфіковані  безпосередньо під час проведення конкурсу-виставки).  Також не

приймаються  роботи,  які  брали  участь  у  конкурсі-виставці  “Слобожанські

візерунки” попередніх років.



Оформлення робіт:

Кожна  конкурсна  робота  повинна  мати  кріплення  (гачки  або  петлі  для

підвішування або кріплення/підставки,  що попереджають завалювання та падіння

об’єкта).

До  кожної  роботи  з  виворітного  боку  повинна  бути  прикріплена  заповнена

інформаційна етикетка. Етикетку не можна кріпити на лицьову сторону роботи.

Кожен конкурсант за  умови проходження до ІІ  туру отримає від оргкомітету

лист-запрошення  надсилання  роботи,  який  міститиме  етикетку.  Дану  етикетку

необхідно роздрукувати або переписати від руки та прикріпити до виворітного боку

композиції. Звертаємо вашу увагу, що етикетка (всі її поля та форма) має точно

відповідати тій, що надіслана вам у листі.

Робота повинна бути оформлена охайно.

Оцінювання робіт:

Всі роботи, надані на конкурс, розглядає журі, до складу якого входять провідні

діячі культури та мистецтва. Шляхом голосування визначаються лауреати І, ІІ та ІІІ

ступеню,  а  також володарі  Гран-прі.  Визначення  переможців  відбувається  за  два

тижні до відкриття конкурсу-виставки.

За підсумками оцінювання робіт складається протокол, який підписується всіма

членами журі.

Критерії оцінок робіт:

Оцінювання проводиться за такими критеріями:

 оригінальність рішення;

 творчий підхід;

 майстерність виконання;

 відповідність вимогам до робіт;

 охайність виконання роботи.

                                                                        Номінації:

 декоративний розпис (по дереву,

склу, левкасу тощо);

 художній  текстиль  (вишивка,

розпис  по  тканині,  ткацтво,

аплікація тощо);



 писанкарство;

 витинанка;

 декоративна композиція;

 образотворче мистецтво;

 об’ємно-рельєфна  композиція

(дерево, папір, гіпс тощо);

 прикраси та аксесуари;

 художня кераміка;

 плакат.

Категорії учасників

1)  категорія  «Аматори  та  учні»:  автори,  які  не  мають  художньої  освіти,

створюють роботи для особистої самореалізації, учні художніх та загальноосвітніх

шкіл, шкіл естетичного виховання, учасники гуртків і студій закладів культури;

2) категорія «Студенти та майстри»: студенти вищих навчальних закладів всіх

рівнів  акредитації,  учні  професійно-технічних  навчальних  закладів  профільного

мистецького спрямування;  художники та майстри образотворчого та декоративно-

прикладного мистецтва.

Підведення підсумків конкурсу-виставки

Урочисте відкриття виставки відбудеться 28 березня 2020 року о 10:00 у  ОКЗ

“Лозівський вищий коледж мистецтв” за  адресою: Харківська область,  м.  Лозова,

мікрорайон 4, будинок 3.

Нагородження переможців відбудеться о  11:30 годині 28 березня 2020 року у

актовій залі ОКЗ “ЛВКМ”.

Фінансові умови:

Участь у конкурсі-виставці безкоштовна.

Проїзд,  проживання,  харчування конкурсантів та осіб,  що їх супроводжують,

оплачується  за  кошти  навчального  закладу,  який  направляє  конкурсантів,  або  за

власний кошт конкурсантів та їх представників.

Захист персональних даних

Беручи  участь  в  Конкурсі-виставці,  Учасник  і  його  законні  представники

надають  організатору  та  оргкомітету  конкурсу-виставки  право  безстроково



відповідно  до  Закону  України  «Про  захист  персональних  даних»:  отримувати,

збирати, обробляти, реєструвати, накопичувати, зберігати, змінювати, поновлювати,

використовувати,  поширювати і  передавати інформацію, яка,  відповідно до вимог

Законодавства,  становить  персональні  дані.  Фактом  участі  в  конкурсі-виставці  і

виконанням  своїх  дій  відповідно  до  даного  положення,  конкурсант  підтверджує

вірність наданої інформації.

Використання  і  поширення  інформації,  що  становить  персональні  дані

Учасника та його/її законних представників, в тому числі партнерам і третім особам

здійснюється з метою адміністрування конкурсу-виставки в межах, необхідних для

забезпечення  проведення  конкурсу-виставки,  маркетингової,  інформаційної,

рекламної та/або будь-якої іншої мети, що не суперечить законодавству України.

Учасник і його законні представники стверджують, що кожен з них як суб’єкт

персональних даних повідомлений про власника персональних даних, склад та зміст

зібраних персональних даних, його права, визначених Законом України «Про захист

персональних  даних»,  мету  збору  його  персональних  даних  та  осіб,  яким

передаються його персональні дані.

Беручи  участь  в  конкурсі-виставці,  кожен  конкурсант  і  його  законні

представники  підтверджує(-ють)  свою  згоду  на  безкоштовне  використання

організатором  чи  оргкомітетом  наданої  конкурсантом  і  його  законними

представниками  інформації  з  маркетинговою  та/або  будь-якою  іншою  метою

способом, що не впливає на чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі

третім  особам),  зокрема,  на  безкоштовне  використання  його/їх  імені,  прізвища,

фотографії, адреси електронної пошти, інтерв’ю або інших матеріалів про нього/їх з

рекламною/маркетинговою  метою,  в  т.ч.  право  публікації  (в  т.ч.  його/їх  імені  та

фотографій)  в  засобах  масової  інформації,  будь-яких  друкованих,  аудіо-  та

відеоматеріалах, інтерв’ю для ЗМІ, а також для надсилання інформації, повідомлень

(в т.ч. рекламного характеру) і т.п. без будь-яких обмежень за територією, часом та

способом  використання,  і  таке  використання  жодним  чином  не

відшкодовуватиметься організатором чи оргкомітетом.



Програма проведення конкурсу-виставки «Слобожанські візерунки»

28 березня 2020 року:

з 9:00 до 10:00 — реєстрація конкурсантів;

10:00 – урочисте відкриття конкурсу-виставки «Слобожанські візерунки».  На

відкриття  крім  конкурсантів  та  осіб,  що  їх  супроводжують,  запрошуються

представники засобів масової інформації та всі охочі.

10:30  –  Кава-брейк  для  учасників  конкурсу-виставки,  а  також  проведення

майстер-класів для всіх охочих.

11:30 – церемонія нагородження переможців та учасників конкурсу-виставки,

вітальна  програма  за  участю творчих  колективів  ОКЗ  “ЛВКМ”.  До  актової  зали

запрошуються  конкурсанти,  оргкомітет  та  запрошені  гості.  Батьки,  особи,  що

супроводжують  конкурсантів,  будуть  допускатися  до  зали  за  наявності  вільних

місць.

Контакти оргкомітету:

E-mail оргкомітету для звернень: lvkm-dpm@ukr.net

E-mail для  листуваня  з  приводу  робіт,  нагородних  документів,  а  також  для

надсилання  робіт  у  номінації  “плакат”  (для  закордонних  учасників):

vizerunok  2020@  gmail  .  com  

web-site: http://lvkm.com.ua/tvorchi-proekty/slobozhanski-vizerunky     

Телефони:

Тел./факс (05745) 5-01-08

Тел. моб. (050)139-43-96 Марина Віталіївна Слободяник (організаційні питання)

Тел. моб. (099) 422-33-61 Сергій Володимирович Савін (питання реєстрації)

Тел. Моб. (066) 675-93-10  Ігор Олексійович Тетянін (пересилання робіт)

Адреса коледжу: мікрорайон 4, будинок 3, м. Лозова, Харківська область, Україна,

64604

http://lvkm.com.ua/tvorchi-proekty/slobozhanski-vizerunky

