
Дорогі учасники!
Вітаємо з успішним завершенням Другого (пленерного) етапу Міжнародного 
конкурсу дитячої творчості «Золотий мольберт» 2017!

Запрошуємо Вас до Львова для участі у Святі дитячої творчості:
01 червня 2018 р. (10.00 год.  Собор св. Юра у Львові)
Свято дитячої творчості розпочинається у Соборі св. Юра у Львові благословенним молебнем 
за дар життя та мир в Україні, який відправляє Владика Ігор (Возьняк) та продовжується 
мистецькою прощею, яка проходить вздовж монументальних розписів, створених фіналістами  
до Національного музею у Львові ім.А.Шептицького. 
Святкування завершується урочистою академією та нагородженням лауреатів, фіналістів, 
суперфіналістів. На вас чекають дипломи, відзнаки, путівки у Дісней Ленд, срібні та 
золоті медалі, золоті мольберти із діамантом. 

До участі у Фіналі Міжнародного конкурсу дитячої творчості «Золотий 
мольберт» 2017р. запрошуються переможці Другого (пленерного) етапу, які 
визначені за рейтингом всенародного голосування та підсумками Журі. 

ФІНАЛ 
27-28 травня 2018 р. 10.00 год. (Площа Св. Юра – вул. Листопадового Чину у Львові).
Учасники фіналу мають честь розписувати власну композицію на 150 метровому полотні. 
Тематика фіналу буде оголошена Журі 15.05.18 р. на сайті: www.artclass.lviv.ua
Учасники надсилають підтвердження про участь (потребу у поселенні), час прибцття на 
mihajluk@gmail.com

СУПЕРФІНАЛ 
30-31 травня 2018 р. (Національний музей у Львові ім.Андрея Шептицького, пр. Свободи, 20). 
Переможці фіналу запрошуються до творчого спілкуванян у суперфіналі. 
Списки суперфіналістів і тематика будуть визначені Журі та надруковані 29 травня 2018 р. 
поряд з розписом на пл.Св. Юра у Львові та опубліковані на сайті: www.artclass.lviv.ua



До відома 
учасників міжнародного конкурсу дитячої творчості «Золотий мольберт» 
2017 та 2018 років! 

Ваші творчі роботи експонуватимуться на пересувних 
виставок «Золотого мольберта» та будуть друкуватись у 
каталогах-часописів «Артклас» у 2018 році.

Часопис Артклас у 2018 році виходить двічі на рік. Видавництво друкує 
часописи-каталоги «Артклас» обмеженим тиражем та по собівартості 
лише для передплатників. 

Учасники Конкурсу, які прагнуть мати каталог із власними роботами, 
але не встигли передплатити «Артклас» на I півріччя 2018 р., можуть 
замовити його в редакції до 01.03.18 р., перерахувавши кошти в сумі 
350.00 грн. на розрахунковий рахунок: ПП «Видавничий дім Артклас»; 
р/р 26000053715972 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНКУ» м.Львова; МФО 325321; 
ЄДРПОУ 34367880

Редакція гарантує контроль за доставкою часопису тільки за умови, якщо 
учасник: 
1 – Надішле копію квитанції про оплату часопису на email: mihajluk@gmail.com
2 – У призначенні платежу вкаже: (Каталог 2018-1, прізвище, ім’я учасника, обл.)

Рекомендуємо передплатити часопис «Артклас» на II-е півріччя 
безпосередньо на поштовому відділенні: Передплатний індекс 09636

Передплатникам каталогу-часопису «Артклас» на 2018 рік, 
які бажають відкрити віртуальну персональну галерею 
(за власні кошти) на базі www.artclass.lviv.ua, необхідно 
надіслати на mihajluk@gmail.com декілька фото: 
1 – фото, на якому ви зазнимковані в цікавому ракурсі 
(бажано під час творчої діяльності); 
2 – декілька фото ваших творчих робіт; 
3 – декілька фото, на яких показі ваші інтереси (хобі); 
4 – коротний опис про себе – ессе (декілька речень: на 
зразок тих, які представлені в персональних галереях на 
сайті:artclass.lviv.ua); 
5 – ксерокопію про передплату часопису Артклас на 2018 рік.

Куратор, Ольга Михайлюк email: mihajluk@gmail.com


