
 

Умови проведення  

обласної виставки-конкурсу дитячого малюнка та плакату, присвяченому  

100-річчю героїчного подвигу українських юнаків у бою під Крутами 

«Їх було лише 300…» 

Мета заходу: 

- створення умов для реалізації творчих задумів учнівської молоді; 

- заохочення молодих українців до вивчення історії; 

- пропаганда та популяризація героїчного минулого нашого народу; 

- виховання шанобливого ставлення до національної та духовної 

спадщини українців. 

Місце та час проведення: 

Обласна виставка-конкурс дитячого малюнка та плакату, присвячена  

100-річчю героїчного подвигу українських юнаків у бою під Крутами 

«Їх було лише 300…» (надалі – обласна виставка-конкурс) проводиться на базі 

Комунального закладу Львівської обласної ради «Львівський обласний центр 

науково-технічної творчості учнівської молоді» (надалі – КЗ ЛОР 

«ЛОЦНТТУМ»). 

 Роботи на обласну виставку-конкурс подаються до 01 лютого 2018 року 

на адресу: 79026, м.Львів, вул.. Івана Франка, 133, КЗ ЛОР «ЛОЦНТТУМ». 

 Довідки за телефоном : (032) 276-46-05. 

 Підбиття підсумків обласної виставки-конкурсу  - до 15 лютого 2018 

року. 

Загальне керівництво проведення обласної виставки-конкурсу здійснює 

оргкомітет, сформований КЗ ЛОР «ЛОЦНТТУМ». 

Учасники виставки-конкурсу 

 В обласній виставці-конкурсі беруть участь учні навчальних закладів 

віком від 11 до 18 років за двома віковими категоріями: 

- молодша: від 11 до14 років; 

- старша: від 15 до 18 років. 

Захід проводиться у двох номінаціях: 

- малюнок; 

- плакат. 

Техніка виконання конкурсних робіт довільна. Формат: 

- для малюнка -  А3, А2; 

- для плаката – А2. 

Роботи меншого формату розглядатись не будуть. 
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На зворотній стороні конкурсної роботи необхідно друкованим шрифтом 

вказати: 

- назву роботи; 

- прізвище та ім’я автора та його вік; 

- назву гуртка, прізвище ім’я та по батькові керівника гуртка (без 

скорочень); 

- навчальний заклад (без скорочень) та його адресу; 

- контактний телефон керівника гуртка або автора. 

Роботи, що не відповідають цим умовам та не містять належної 

супровідної інформації,  не розглядаються. 

Кращі роботи обласної виставки-конкурсу визначає журі.  

Автори конкурсних робіт,  що посіли призові місця, нагороджуються 

грамотами департаменту освіти і науки Львівської облдержадміністрації та 

будуть представлені у всеукраїнських виставках-конкурсах  (м.Київ). 

Інформація про підсумки обласної виставки-конкурсу  

висвітлюватиметься на сайті КЗ ЛОР «ЛОЦНТТУМ» та в «Освітньому порталі 

Львівщини». 

Конкурсні роботи повертаються до 31.03. 2018 року. 
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