
ТРЕТІЙ ЕТАП – ФІНАЛ 
27-28 травня 2018 (площа св.Юра у Львові) 
Для участі у фіналі запрошуються переможці другого (пленерного) етапу Конкурсу 
«Золотий мольбер» 2017 р. Фіналісти розписуватимуть монументальну композицію 
на полотні: «Молитва Ангела за мир в Україні«.

29.05.2018 р – Журі визначить суперфіналістів, списки яких будуть опубліковані 
на стенді (пл. св. Юра у Львові) та висвітлені на сайті: artclass.lviv.ua 

29-31.05.2018 р.– для фіналістів організовуються поїздки: Унівський, Крехівський, 
Пібгорецький монастирі, фортеця Тустань, Гора Захар Беркут (Карпати).

ЧЕТВЕРТИЙ ЕТАП – СУПЕРФІНАЛ 
30-31 травня 2018 (Національний музей у Львові ім.Андрея Шептицького, пр. Свободи, 20)
Для участі у суперфіналі запрошуються учасники, відзначені Журі у фіналі. 
Зміни у програмі висвітлюватимуться на www.artclass.lviv.ua

Куратор Конкурсу – Ольга Михайлюк (mihajluk@gmail.com) (0678439767 з 20.00 – 22.00 год.

ДОРОГІ ФІНАЛІСТИ ТА ЛАУРЕАТИ!  
Запрошуємо Вас до участі у святі дитячої творчості, яке 
відбудеться 01 червня у Львові!

На Вас чекають приємні сюрпризи та нагороди!

СВЯТО ДИТЯЧОЇ ТВОРЧОСТІ У ЛЬВОВІ 
01 червня 2018 р. 

Свято дитячої творчості відкривається 01 червня о 10.00 год. у Соборі св. Юра 
у Львові благословенним молебнем за дар життя дітей та мир в Україні, який 
відправляє Архієпископ Львівський Преосвященний Митрополит Ігор (Возьняк). 
Під патронатом Владики Кир Ігоря (Возьняка) свято продовжується духовно-
мистецькою прощею, яка проходить вздовж монументальних розписів Ангелів, 
створених фіналістами на площі св. Юра, вулиці Листопадового Чину. Програмою 
свята передбачені виставки, зустрічі, дискотека та нагородження учасників у 
Львівському національному театрі опери та балету ім.Соломії Крушельницької.

ЗАПРОШЕННЯ 
до участі у фіналі та святі дитячої творчості 
Міжнародного конкурсу дитячої творчості 

«ЗОЛОТИЙ МОЛЬБЕРТ» 2018

www.artclass.lviv.ua

НАГОРОДИ:
Фіналісти отримують – срібні медалі
Суперфіналісти – золоті медалі
Фіналісти та суперфіналісти, творчі роботи яких відзначені призом авторських 
симпатій – путівки у Дісней-Ленд 
Переможець суперфіналу – 

                        «Золотий мольберт» з благородного металу та діаманту

ФІНАЛІСТИ І ЛАУРЕАТИ
ПІДТВЕРДЖУЮТЬ УЧАСТЬ У 
СВЯТІ ДИТЯЧОЇ ТВОРЧОСТІ

Для цього Вам необхідно вибрати одну з 
трьох, запропонованих анкет (у форматі 
Word), заповнити її та надіслати на email: 
mihajluk@gmail.com 


