
Положення

Володимирський проїзд, парк '«Володимирська гірка» 

Конкурсна програма:

Місце проведення: Київ. Софійська площа, Михайлівсь площа.

Тривалість експозиції: з 13 квітня по 24 квітня 2017 року

1. Конкурс «Народна писанка» у номінаціях «Традиційна» 
та «Сучасна»

(роботи приймаються до 3 квітня 2017 року)
:

2. Конкурс «Великодня паска»

1. Учасниками Фестивалю можуть бути представлені як 
колективні, так і індивідуальні роботи.

2. Експонати передаються оргкомітету Фестивалю у 
користування.

3. Усі учасники передають до оргкомітету готові роботи 
до 3 квітня 2017 року.

Роботи повинні бути упаковані в спеціальні коробки.

Оформлення робіт

Кожна робота має бути розписана традиційними символами, які 
притаманні регіону -  учаснику і якнайкраще розкривають ідею 
Фестивалю. Кожна робота повинна мати номерний знак. Наприклад: 
01044.01, де 01044 -  індекс населеного пункту учасників. 01 -  порядковий 
номер учасника.

УВАГА! До робіт необхідно обов'язково подати заявку з повним 
переліком усіх учасників у відповідності з номерним знаком. Інформація 
про кожного з учасників: ПІБ та вік автора роботи, місто проживання, 
мобільний телефон. На заявці має бути вказаний індекс населеного 
пункту.

(роботи приймаються з 9 по 12 квітня 2017 року) 
3. Проект «585 художників»
(роботи приймаються до 3 квітня 2017 року)

Умови участі у  фестивалі



Умови участі у  конкурсі

Вимоги до робіт:

1. Конкурс «Народна писанка» у номінаціях «Традиційна» 
та «Сучасна»

До участі у конкурсі приймаються писанки, крашанки та 
дряпанки.

«Традиційна писанка» має бути оформлена переважно 
традиційим розписом, який притаманний регіону-учаснику.

Роботи мають бути виготовлені з натурального яйця, деревяних 
заготовок та неодмінно мають бути вкриті лаком. Обов'язковим також 
є наявність стрічки для підвішування.

2. Конкурс «Великодня паска»
До участі у конкурсі приймаються оригінально оформлені та 

тематично представлені традиційні паски, які супроводжуються 
власним оригінальним рецептом.

3. Проект «585 художників»
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До участі у конкурсі оргкомітет надає майстру форму для розпису 
(90см. - висота, 60см. - округлість) та фарби.

УВАГА! У разі відправлення колекції писанок більше 300 шт. однією 
посилкою -  доставка оплачується організаторами. Якщо одна посилка 
містить менше 300 шт. писанок, доставку необхідно сплатити відправнику.
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Більш детальні умови участі у  фестивалі та конкурсі можна дізнатись 

на сайті/о/кикгаіпе.сот, за телефонами +38 044 279 10 25, +38 063 814 65 62 

(Гаєнко Віра), +38 067 921 81 94 (Єлізавета Крестьянкінсі) або написати нам 

на електронну адресу іпіоСсуфоІкшгаїпе.соїп


