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П О Л О Ж Е Н Н Я  

ТВОРЧИЙ ПРОЕКТ «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС 

ДЕКОРАТИВНО-УЖИТКОВОГО, ПРИКЛАДНОГО ТА 

ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА 

«ОСІННІ БАРВИ ЗОЛОТІ» 

(дистанційна участь) 

 

1. ЗАСНОВНИК 

1.1. «International Art Center «All Stars»  

 

2. ТЕРМІНИ ПРОВЕДЕННЯ 

2.1. З 15 жовтня по 15 листопада 2022 року 

2.2. Заявки приймаються – до 23 год. 59 хв., 14 листопада, 2022 року 

2.2. Визначення переможців – 15 листопада, 2022 року  

2.3. Оголошення результатів – 16 листопада, 2022 року 

2.4. Розміщення електронних Дипломів у ФБ – до 19 листопада, 2022 року 

 

3. КОНКУРС 

3.1. Творчий проект «Всеукраїнський конкурс «Осінні барви золоті» є 

комерційним заходом.  

3.2. Кількість учасників та номерів не обмежена. 

3.3. Можуть бути представлені роботи, які виконані у будь-якій техніці. 

 

4. НОМІНАЦІЇ 

4.1. «Декоративно-ужиткове та прикладне мистецтво»  

художнє різьблення по дереву; 

гончарство та художня кераміка; 

витинанка, художня вишивка; 

народна та сувенірна іграшка; 

писанкарство; 

ліплення; 

декоративний розпис та народний живопис; 

паперова пластика; 

вироби з соломки, лозоплетіння; 

ткацтво; 

художнє плетіння гачком та спицями; 

флористика та вироби з природного матеріалу; 

художня обробка шкіри, розпис тканини тощо; 

Дизайн одягу. 

4.2. «Образотворче мистецтво» 

архітектура, живопис, скульптура, графіка; 

дизайн; 

художня фотографія. 

 

5. ФОРМИ РОБІТ 

5.1. Персональні та колективні. 

 

6. ВІКОВІ КАТЕГОРІЇ 

«А» 6 – 9 років;  

«Б» 10 – 13 років;  
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«В» 14 – 17 років;  

«Г» 18 – 24 роки;  

«Д» старше 25 років.  

 

7. УМОВИ УЧАСТІ 

7.1. У Творчому проекті «Всеукраїнський конкурсі «Осінні барви золоті» 

беруть участь громадяни України незалежно від місця фактичного проживання 

(країни), рівня виконавської майстерності та юридичної приналежності.  

7.2. Заявник може подати необмежену кількість робіт. 

  

8. ЗВАННЯ 

8.1. У кожній номінації та віковій категорії (без зазначення у Дипломі) 

присуджуються: «І місце», «ІІ місце», «ІІІ місце». 

8.2. За рішенням журі може бути присуджено «Гран-прі». 

8.3. «Приз глядацьких симпатій» присуджується роботі (одна позиція серед 

всіх учасників у кожній номінації) яка набере найбільшу кількість активностей 

на сторінці конкурсу в ФБ https://www.facebook.com/Autumncolorsaregolden/  

 

9. НАГОРОДИ 

9.1. Диплом (електронний варіант).  

 

10. КОНКУРСНІ РОБОТИ 

10.1 Заявник може подати будь-яку кількість робіт (на кожну оформлюється 

окрема Заявка та сплачується організаційний внесок). 

10.2. Роботи розміщуються на сторінці конкурсу в ФБ 

https://www.facebook.com/Autumncolorsaregolden/   

10.3. З моменту розміщення, робота бере участь у боротьбі за «Приз 

глядацьких симпатій». 

 

11. ЖУРІ 

11.1 Колегіальний орган, до складу якого входять провідні діячі культури та 

мистецтв. 

11.2. Оцінює роботи дистанційно (на сторінці конкурсу в ФБ).  

11.3. Рішення є остаточним, обговоренню і перегляду не підлягає. 

11.4. Рішення не коментує, роботи не рецензує. 

11.5. Рішення щодо звання «Приз глядацьких симпатій» приймає на підставі 

результатів глядацької активності на сторінці у ФБ (за інформацією яку надає 

організатор станом на 18 годину дня, що передує дню засідання журі). 

11.6. Рішення розміщує на сторінці у ФБ. 

 

12. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ, ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ 

12.1. «Декоративно-ужиткове та прикладне мистецтво»:  

 ступінь володіння обраною технікою;  

 художній рівень та різноманітність творчих прийомів;  

 індивідуальність виконання;  

 композиційне та художнє рішення; 

 рівень володіння обраною технікою; 

 творчий підхід (забороняється копіювання та запозичення тем тощо); 

 оригінальність та ступінь емоційного впливу. 

12.2. «Образотворче мистецтво» 

https://www.facebook.com/Autumncolorsaregolden/
https://www.facebook.com/Autumncolorsaregolden/


3 

 

 повнота розкриття теми; 

 цілісність художнього враження; 

 оригінальність; 

 рівень володіння технікою виконання, матеріалом; 

 творчий підхід (забороняється копіювання та запозичення тем тощо); 

 чистота виконання, охайність роботи. 

12.3. Кожна робота оцінюється окремо. 

12.4. Визначення переможців відбувається під час засідання журі 

(дистанційно). 

 

13. ВИМОГИ ДО ЗОБРАЖЕНЬ 

13.1. Роботи приймаються ВИКЛЮЧНО у вигляді фотографії у форматі jpg 

(розмір не більше 800x600 pix, 200 – 300 Кб). Посилання на файлообмінники та 

YouTube – НЕПРИПУСТИМІ.   

13.2. Вставка фотозображень у розширення doc, docx або будь-який інший 

текстовий формат НЕПРИПУСКАЄТЬСЯ. 

13.3. Файли з фото підписуються таким чином: ім’я, прізвище, назва. 

Організатор не несе відповідальність за технічні проблеми щодо 

відкриття файлів та передачу їх електронними засобами зв’язку 

 

14. ЗАЯВКИ 

14.1. Для участі у конкурсі слід подати ВИКЛЮЧНО електронною поштою 

KonkursKherson@ukr.net (у полі ТЕМА вказати «Осінні барви золоті»):  

 заявку (форма додається); 

 фотозображення роботи (у одній проекції); 

 копію квитанції про сплату організаційного внеску. 

14.2. Заявку слід заповнювати ТІЛЬКИ у табличному редакторі 

(встановленого зразку), інші форми заявок не приймаються.  

14.3. Заявка не перенабирається, не редагується, помилки не виправляються. 

14.4. Після отримання Заявки і її реєстрації зміни не приймаються.  

Імена, прізвища, назви юридичних осіб для друку Диплому вставляються 

програмним забезпеченням автоматично 

 

15. ЛІЦЕНЗІНА УГОДА 

15.1. Заявник гарантує, що робота не порушує права третіх осіб. 

15.2. Авторське право на зображення зберігається за авторами. 

15.3. Заявник надає Організатору право (не виключне право) на публічне 

відтворення надісланих матеріалів. 

15.4. Організатор не несе відповідальності за порушення заявниками 

авторських та суміжних прав перед третіми особами. 

15.5. У разі виникнення претензій і позовів третіх осіб, Учасник вирішує дані 

питання від свого імені і за власний рахунок. 

 

16. ОКРЕМІ УМОВИ 

16.1. Відправляючи Заявку заявник підтверджує, що йому зрозумілі умови 

цього Положення він з ними згоден, усвідомлює наслідки їх невиконання, а 

також повністю і без застережень приймає їх. 

16.2. Неповнолітні особи (крім тих, яким це право надано рішенням Суду) не 

мають права брати участь у Проекті самостійно (без згоди батьків) так само як і 

здійснювати фінансові операції пов’язані з внесенням організаційних внесків.  

mailto:KonkursKherson@ukr.net
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16.3. Організатор не несе відповідальності за невиконання або неналежне 

виконання своїх зобов'язань, що стало результатом збоїв у телекомунікаційних і 

енергетичних мережах, дій шкідливих програм, недобросовісних дій третіх осіб 

спрямованих на несанкціонований доступ та/або виведення з ладу їх 

програмного та/або апаратного комплексу. 

16.4. Заявник дає згоду на обробку та оприлюднення персональних даних 

відповідно до Закону України «Про захист персональних даних». 

16.5. Організатор має право вносити зміни до умов проведення, критеріїв 

оцінювання які викладені у цьому Положенні без попередження Учасника.  

16.6. У разі виникнення форс-мажорних обставин Організатор залишає за 

собою право припинити проведення конкурсу. 

Диплом учасник «скачує» самостійно зі сторінки  

https://www.facebook.com/Autumncolorsaregolden/ (персональної розсилки 

Дипломів на електронну пошту Організатор не здійснює)! 
 

17. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК 

Проведення Проекту відбувається за рахунок організаційних внесків, які 

заявник (представник) вносить на картковий рахунок:   

«ПриватБанк»: 4149 4993 4246 3948 

Організаційний внесок складає – 75 грн. (за 1 роботу) 

 

18. КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ 

Телефон: +38 095 6 922 852 (тільки вхідні дзвінки, на окупованих територіях 

не працює)  

e-mail: KonkursKherson@ukr.net у полі «ТЕМА» обов’язково вкажіть «Осінні 

барви золоті» 

Сторінка у ФБ: «ОСІННІ БАРВИ ЗОЛОТІ» 

https://www.facebook.com/Autumncolorsaregolden/ 
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