
Всеукраїнський конкурс дитячих малюнків 
«Кольори супротиву, кольори Перемоги» 

Український державний інститут культурної спадщини (Організатор Конкурсу) 
з 1 липня по 14 жовтня проводить Всеукраїнський конкурс дитячих малюнків «Кольори 
супротиву, кольори Перемоги». На Конкурс приймаються роботи, джерелом для 
створення яких  стала  Боротьба України у війні проти російських загарбників за Свободу, 
Незалежність нашої Батьківщини.  

Конкурс проводиться за двома віковими категоріями: 
- школярі від 6 до 12 років; 
- школярі від 13 до 17 років 
Всі малюнки повинні бути виконані самостійно Учасниками за власним задумом без 

допомоги батьків і педагогів. Один Учасник має право заявити до участі не більше 2-х 
робіт. В Інформаційному листі, обов`язково доданому до роботи, повинні бути вказані як 
контакти представника (п.і.б, точна адреса, телефон, електронна пошта, відділення Нової 
пошти відправника), так і точні відомості про автора творчої роботи (п.і.б, вік, школа). 
Малюнок повинен бути виконаний на папері (полотні) формату не менше А4 (210 мм х 
290 мм) і не більше А3 (420 мм х 580 мм) в будь-якій техніці (аквареллю, олією, пастеллю, 
олівцем). Малюнки подаються  на конкурс  шляхом направлення оригіналів на відділення 
Нової Пошти № 72 (м. Київ) Отримувач – Романченко В.В. моб. тел.: +380663217525 до 
12 вересня 2022 р. У разі неможливості відправити оригінал малюнка на вказане 
відділення  Нової пошти, в окремих випадках дозволяється надсилання малюнків в  
електронному вигляді (скан або фотографія), малюнок подається в форматі JPG, TIFF, 
PDF на електронну адресу: udiks@ukr.net. Зображення графічного файлу не повинно бути 
спотворено, перекрито, відкориговано або перевернуто.  

Витрати, пов’язані з виконанням та надсиланням робіт, за кошт Учасників Конкурсу. 
Роботи, надіслані на Конкурс, не рецензуються. 

Відправляючи творчу роботу на Конкурс, представник Учасника дає згоду: 
• на розміщення малюнків на офіційному сайті Організатора Конкурсу та в офіційній 

групі Організатора Конкурсу в соціальній мережі «Facebook»; 
• на використання малюнків для підготовки внутрішніх звітів Організатора 

Конкурсу; 
• на використання малюнків в друкованих та рекламних матеріалах Організатора 

Конкурсу. 
Етапи проведення Конкурсу: 
1 етап – 1 липня - 12 вересня подання творчих робіт на конкурс шляхом 

направлення оригіналів на відділення Нової Пошти № 72 (м. Київ)  
2 етап – 12 вересня - 3 жовтня – робота журі Організатора Конкурсу, підведення 

підсумків Конкурсу  
3 етап – 14 жовтня – нагородження переможців Конкурс в День захисників і 

захисниць України 
Переможці Конкурсу в кожній віковій категорії нагороджуються Дипломами та 

пам'ятними подарунками Всі учасники Конкурсу нагороджуються Дипломами, вчителі 
нагороджуються Подяками. Дипломи, Подяки та пам`ятні подарунки направляються на 
відділення Нової Пошти, вказані в Інформаційних листах. 

Консультації за телефоном 8 (044) 272-52-66 

mailto:udiks@ukr.net

