Інформаційний лист
про ІІІ обласний фестиваль-конкурс учнівської молоді
«Kids ' Art 2020»
Організатори:
Макаренка

Кременчуцький

педагогічний

коледж

імені

А.С.

ІІІ обласний фестиваль-конкурс учнівської молоді «Kids ' Art 2020»
проводиться з метою активізації творчих здібностей старшокласників,
популяризації, удосконалення різноманітних видів образотворчого та
декоративно-прикладного мистецтва.
Тема конкурсу: "Казковими стежками".
Учасниками фестивалю-конкурсу може бути молодь віком від 14 до 17
років включно.
Фестиваль-конкурс проводиться у трьох номінаціях:
- «Живопис"(акварель, гуаш, олійні та акрилові фарби);
- «Скульптура» (глина, солоне тісто, полімерна глина, холодний
фарфор);
- «Декоративно-прикладне мистецтво» (рукоділля, паперопластика,
флористика та ін.).
Для участі у фестивалі-конкурсі до 7 березня 2020 року необхідно:
1. Надіслати заявку (додається) на ел. адресу krem_ped_k@ukr.net або
зареєструватися
на
сайті
коледжу
за
посиланням:
https://docs.google.com/forms/d/1vsnk9NKqnyrLPit9gD6sW9Ug8uvFbriZZSYBn
sRAXJM/edit
2. Подати (особисто чи «Новою поштою», «Укрпоштою») роботу за адресою:
вул. Лізи Чайкіної, 33, м. Кременчук, Полтавська обл., Кременчуцький
педагогічний коледж імені А.С. Макаренка, кабінет №4, Іванова Анна
Олегівна.
Всі роботи повертаються
нагородження переможців.

учасникам

після

підбиття

підсумків

та

Витрати, пов’язані з проїздом, харчуванням, за рахунок сторони, що надає
відрядження або за власний рахунок.
Переможці отримують цінні подарунки та грамоти, їх керівники грамоти.
Кожен учасник отримує сертифікат.
Участь у фестивалі-конкурсі враховується при вступі на навчання до
педагогічного коледжу.

Нагородження відбудеться: 20.03.2020 р. о 10.30 в актовому залі коледжу
за адресою: вул. Лізи Чайкіної, 33, м. Кременчук
Консультації можна отримати за телефонами:
1. Номінації «Живопис" та «Скульптура» - +380957763551 (Ярова Тетяна
Петрівна),
2. Номінація «Декоративно-прикладне мистецтво» - +380678797168 (Носкіна
Наталя Олександрівна)
або електронною поштою krem_ped_k@ukr.net, tetiana.yarova@gmail.com,
noskinanatala@gmail.com
Призовий фонд: мольберт, сучасні ґаджети та матеріали для творчості та ін.

ЗАЯВКА
на участь у ІІІ обласному фестивалі-конкурсі учнівської молоді
«Kids ' Art 2020»

прізвище, ім’я, по батькові виконавця,
контактний телефон
освітній заклад, у якому навчаєтесь (школа)
заклад позашкільної освіти (художня школа, гурток, кімната
школяра)
прізвище, ім’я, по батькові керівника
контактний телефон
електронна пошта

номінація
«Живопис»
«Скульптура»
«Декоративно-прикладне мистецтво»

«____» _____________ 20__р.

_________________
(підпис)

