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Фінал

і

Суперфінал Конкурсу

програма

До участі у фіналі та суперфіналі, які проходять з 27-28.05.19 р. запрошуються переможці очного етапу
Конкурсу 2018 року, визначені за результатами електронного голосування та підсумками фахового Журі.
Учасники фіналу створюють композицію: "Світ навколо мене"
У даній композиції можуть простежуватись образи на вибрані учасниками теми:
«Дороговказами доброго самарянина, Андрея та Климентія Шептицьких» прямуємо у житті";
"Стежками добрих справ моїх рідних і близьких"; "Слідами доброго самарянина, Андрея та
Кмиментія Шептицьких у сучасному світі"; "Моя земля"; "Моя родина"; "Мої друзі";
"Моє звірятко"; "Мої мрії та фантазії"; "Мої добрі справи";" Мої подорожі" та інше
26 травня – заїзд та поселення учасників
ФІНАЛ (Палац Мистецтв, вул. Коперника, 17)
27 травня
10.00 год. – Реєстрація учасників фіналу, організаційна нарада (2-й поверх, актова зала).
11.00–19.00 год. – творчий процес над створення композиції.
28, 29 травня – заверешння роботи
30-31 травня – підсумки Журі
01 червня (площа Митрополита Андрея Шептицького, Палац Мистецтв)
9.00–9.45 – реєстрація
10.00–11.00 — Благословенний молебень;
11.30 -18.00 – Свято дитячої творчості, нагородження фіналістів та суперфіналістів
(Палац Мистецтв, вул.Коперника, 17)

Нагороди учасників Фіналу та суперфіналу
• Всі учасники фіналу отримують Дипломи фіналістів та
нагороджуються срібними медалями.
• Всі 20 учасників суперфіналу отримують Дипломи суперфіналістів та
нагороджуються золотими медалями.
• Переможець Суперфіналу отримує Гран-Прі – золотий мольберт з
благородного металу та з діамантом.
• Декілька учасників суперфіналу, відзначаються дипломами авторських
симпатіій та поїздками у Діснейленд
• Відзначені Журі учасники старшої вікової категорії разом з художникомпрофесіоналом нагордожуються путівками на пленери у Європейські
країни.

