
 

В рамках Акції «Зробимо Україну чистою!-2015» 

та проведення Акції благоустрою Сирецького парку  

25 квітня 2015 року, субота, 10:00-13:00. 

оголошується: 

 

КОНКУРС 

 серед молоді мікрорайону  

 на кращий дизайнерський малюнок на лаві  

у Сирецькому парку 

“КОЛЬОРОВА АЛЕЯ КРАЇН СВІТУ” 
 

Відповідальний за організацію: Орган самоорганізації населення 

“Комітет мікрорайону “Сирець-1”, 229-08-65 

 

Учасники: 

1. ШКОЛА №24, 

2. ШКОЛА №82, 

3. ШКОЛА №97, 

4. Художня  школа №7 

5. Клуб «Товариш» 

6. Київська  Дитяча Залізниця 

Умови Конкурсу: 

Етап 1. ІДЕЯ. 
 зібрати команду ( 3-4 особи);  

 одна команда розмальовує одну лаву; 

 кількість команд від однієї школи може бути необмежена (1, 2, 3, 5, тощо) 

 обрати країну !!! (про вибір повідомити організаторам: Світлана 050-872-99-10) 

 розробити проект малюнку; 

 зобразити будь-яку країну, аби відвідувачі одразу могли її вгадати. Малюнок повинен відобразити 

особливості обраної країни (кольорову гамму, символи, особливості регіону тощо) 

 

ЕТАП 2. РОЗМАЛЬОВКА: 
 перенести Проект зображення на лаву; 

 під час розмальовок за кожною командою буде закріплено  студента з дизайнерською освітою 

від  коледжу  Київського національного університет технологій та дизайну, які допоможуть 

працювати з кольорами. 

 на лаві - зі звороту - також написати назву країни (для перевірки відвідувачами) 

 матеріали: щіточки та фарбу буде надано організаторами 

 час виконання малюнку співпадає з часом проведення Акції благоустрою з 10:00 до 13:00 

 

ЕТАП 3. ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦЯ: 
 переможців у кількох номінаціях  визначить Конкурсна комісія: 

Кравчук Ігор Андрійович – магістр філософії, докторант Мюнхенського університету, головний редактор 

вітчизняного громадсько-політичного науково-популярного видання «Гетьман», журналіст, телеведучий; 

місцевий мешканець. 

 

Полісученко Ганна - тележурналіст, телережисер, викладач Інституту журналістики Київського 

Державного Університету ім. Т.Г.Шевченка, кафедра телебачення і радіомовлення, місцева мешканка. 

 

Олексій Михайлович Пономарьов - Головний Редактор журналу “Місцеве самоврядування та 

регіональний розвиток в  Україні”, місцевий мешканець. 

 

Владислав Шелоков – голова ГО «Сучасний Світ Молоді». 

 

Крупчан Світлана – керівник ОСН  “Комітет мікрорайону “Сирець-1” . 

 

а також інші почесні  гості (запрошені) за бажанням. 

 

Основні критерії оцінювання:  креативність ідеї, впізнаваність, реалістичність відображення. 

 13:15 - визначення переможця 

 13:30 - нагородження учасників та переможців на футбольному полі у Сирецькому парку. 


