
ПОЛОЖЕННЯ

про обласний відкритий фестиваль дитячого образотворчого мистецтва

                                                           “Жива вода-∆”

                                                     1. Загальні положення

 1.1. Обласний     відкритий     фестиваль     дитячого    образотворчого  мистецтва 
«Жива вода -∆» ( далі - фестиваль) започатковується Головним управлінням освіти і 
науки  Харківської  обласної  державної  адміністрації,  Харківським  обласним 
Палацом дитячої  та  юнацької  творчості  за  сприянням Французького культурного 
центру в Україні та Федерації підводного спорту і підводної діяльності України.

  Мета фестивалю - популяризація та розвиток підводного плавання,  дитячої  та 
юнацької образотворчої творчості, пропаганда кращого досвіду з проблем здорового 
способу життя серед дітей та молоді, залучення учнівської молоді до різноманітних 
напрямів  спортивно-технічної  творчості,  виховання  у  дітей  ідеалів  гуманізму, 
відкритості і толерантності. 

  Завдання  фестивалю  -  створення  умов  для  гармонійного  розвитку  дітей  та 
підлітків,  об'єднання  людей,  для  яких  підводний  світ  є  джерелом  натхнення  та 
творчості, любові до природи, встановлення і зміцнення міжнародних культурних, 
спортивних і дружніх зв'язків, популяризація ідеї екологічно грамотного відношення 
до природи.

                                                  
2.Організація фестивалю

2.1. Для організації та проведення Фестивалю Головним управлінням освіти і науки, 
Харківським  обласним  Палацом  дитячої  та  юнацької  творчості  створюється 
оргкомітет  Фестивалю,  до  складу  якого  входять  представники  організаторів 
Фестивалю,  громадських  організацій,  які  висвітлюють  бажання  надати 
організаційну, фінансову чи іншу допомогу в проведенні Фестивалю.
      Оргкомітет:
      - визначає терміни проведення Фестивалю;
      - здійснює координацію підготовки та проведення;
      - визначає журі;    
      - установлює порядок відбору претендентів;
      - створює призовий фонд для переможців;
      - забезпечує висвітлення Фестивалю в регіональних засобах масової інформації;



      - залучає до участі в організації та проведенні місцеві установи та громадські 
організації.

 2.2. Порядок проведення Фестивалю
    Фестиваль проходить у чотирьох напрямках:
демонстраційна програма –демонстрація кращих фільмів - переможців і призерів 
Антібського та інших  міжнародних фестивалів підводних зображень;
художня експозиція виставки підводних фотографів,  фотографій на  тему «Жива 
вода» і картин  відомого французького митця підводних зображень Андре Лобана;
спортивна  програма  -  змагання  зі  спортивного  художнього  підводного 
фотографування у басейні згідно з правилами проведення змагань, які затверджено 
Федерацією підводного спорту і підводної діяльності України ;
конкурсна програма  -  конкурси підводних зображень,  фотографій і  малюнків  на 
тему «Жива вода».

2.3. Умови участі у Фестивалі
  Учасниками Фестивалю можуть бути діти віком від 5 до 18 років з будь-якої країни 
світу.
  Для участі у Фестивалі необхідно заповнити типову реєстраційну форму заявки-
анкети  учасника  Фестивалю  (додаток  1)  та  відправити  її  на  адресу  оргкомітету 
разом із конкурсною роботою. 
   Матеріали подаються щороку до  5 травня (за поштовим штемпелем).  Поштові 
витрати здійснюються за рахунок відправника.
   Участь у творчій конкурсній програмі фестивалю для учасників  безкоштовна. 
Проїзд,  мешкання та  харчування учасників та  гостей  фестивалю здійснюється за 
рахунок відряджуючих організацій, за рахунок учасників фестивалю або спонсорів
   Оргкомітет залишає за собою право використовувати роботи, які  надійшли на 
конкурс, в учбовому процесі, виставках, публікаціях у ЗМІ з метою популяризації 
Фестивалю із  збереженням авторських прав, але без виплати гонорару.
Роботи,  що  надійшли  на  адресу  оргкомітету  Фестивалю,  не  рецензуються  і  не 
повертаються.

 2.4.Технічні  вимоги  до  робіт,  що  беруть  участь  у  творчих  конкурсах 
Фестивалю
     
1.  Конкурс підводних фотографій.  На конкурс приймаються фотографії, виконані 
під водою цифровими або плівковими камерами на довільну тему за категоріями

1. Відкрита вода
2. Басейн

2. Конкурс фотографій на тему „Жива вода”. 
3.  Конкурси  фотографій  та  підводних  фотографій   проводиться  по  наступних 
вікових групах:

1. до 12 років
2. 12-15 років
3. 15-18 років
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Кожен учасник може прислати не більше 5 робіт. Формат фотографій – 30х40 см. 
(без паспорту) 
4.  Конкурс  малюнків  на тему     „Жива вода”.   Конкурс малюнків  проводиться по 
наступних вікових групах:

1. 5-8 років
2. 8 - 12 років
3. 12-15 років
4. 15-18 років

Малюнки можуть бути виконані у вільній техніці. Формат малюнків  - 40х60 см 
(без паспорту).
5.  На зворотному боці фотографії  або малюнку повинна бути поміщена наступна 
інформація:  категорія,  вікова  група,  назва  роботи,  прізвище,  ім'я,  адреса,  клуб, 
учбовий заклад.
6.  Разом  із  конкурсною  роботою  надсилається  заповнена  анкета  для  участі  у 
Фестивалі.  Якщо творча робота надсилається від закладу, обов`язковий підпис та 
печатка керівника закладу.

3. Нагородження
Переможці Фестивалю визначаються в кожному з конкурсів:
• “Гран-прі” за кращу підводну фотографію.
• 1-е, 2-е, 3-є місце у конкурсах і спортивних змаганнях для кожної категорії та 

вікової групи.
• Спеціальні призи.

4. Почесні гості і учасники Фестивалю

Даніель  Мерсье,  президент  Всесвітнього  Антібського  фестивалю  підводних 
зображень,  Голова  Європейського  комітету  професійних  підводних  інструкторів 
(Франція);
Андре  Лабан,  учасник  легендарної  команди  капітана  Жак  Ів  Кусто,  оператор, 
фотограф, художник і музикант (Франція).

 Адреса  оргкомітету  обласного  відкритого  фестивалю  «Жива  вода-∆»: 
61022,Україна, м. Харків, вул. Сумська, 37,Харківський обласний Палац дитячої та 
юнацької  творчості,  оргкомітет  фестивалю  «Жива  вода-∆»  з  позначкою  «На 
конкурс».

Контактні телефони: т./ф.+38 057 700-38-47, +38 057 700-38-45,  +38 067 9191738, 
+38 067 2806533, + 38 067 7857168
Конкурс малюнків: т. +38 067 753 81 83
e-mail: first  _  palace  @  rider  .  com  .  ua       vakdiver  @  mail  .  ru   azarenko  _  tatyana  @  mail  .  ru   

shishkova@univer.kharkov.ua
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Додаток 1 
ЗАЯВКА

на участь у дитячому міжнародному
фестивалі «Жива вода--∆»

Країна 

Місто
Поштова адреса

Контактний телефон
Ім`я, прізвище
та по-батькові

(для колективів – повна 
назва колективу, звання)
Мистецький, навчальний 
заклад, що рекомендує 

роботу до участі
Дата народження

(для індивідуальних 
учасників)

Вік
(рік створення колективу)

Назва роботи

П.І.Б. керівника колективу 
або керівника-виконавця, 

контактний телефон
На який конкурс подається 

робота,
у якій номінації

З  умовами  проведення  конкурсу  ознайомлений(-а),  погоджуюсь  та  зобов`язуюсь 
виконувати.

«__» __________ 2009 р. ____________________________________
П.І.Б. Підпис
(для колективів – підпис керівника, печатка)

4


	                                                           “Жива вода-”

