
ПОЛОЖЕННЯ 

про міжнародний конкурс-фестиваль дитячої творчості  

"Зірковий Творець" 

Грибівка, (Одеса) 

 

  
 

1. Загальні положення 

«Зірковий Творець»  –  міжнародний конкурс-фестиваль   дитячої   творчості   

за   участю дітей різних країн   (далі – конкурс-фестиваль), який проводиться 

один раз на рік. 

1.2.  Засновниками  конкурсу-фестивалю є турфірма «Еліта-тур»  та 

громадська організація «Територія творчості». 

Співорганізаторами    конкурсу-фестивалю є: 

Корпорація «ЧОРНЕ МОРЕ» https://blacksea-hotels.com/bugaz/ 

1.3. Цим  Положенням  визначаються  мета,  завдання,  порядок підготовки  та 

проведення фестивалю,  а також засади його фінансового та інформаційного 

забезпечення.  

 

   
 

2. Мета та завдання конкурсу-фестивалю 

 

2.1.    Метою   конкурсу-фестивалю   є      підтримка обдарованих   дітей   та  

юнацтва,  у  тому  числі  тих,  хто  має інвалідність,   розвиток  інтелектуальних  

та  творчих  здібностей української  молоді  та представників інших 

національностей. 

 

2.2. Завдання конкурсу-фестивалю: 

 

https://blacksea-hotels.com/bugaz/


 виявлення і підтримка творчих та інтелектуальних здібностей у дітей та 

юнацтва; 

 сприяння  розвитку  та реалізації творчих ініціатив молодих митців; 

 сприяння обміну досвідом між представниками творчої молоді; 

 забезпечення засад взаємодії та  співпраці  між  бізнесом,  громадськими 

організаціями, установами та навчальними закладами у  сфері  реалізації  

молодіжних  творчих проектів. 

             

  3. Робочі органи конкурсу-фестивалю  
 

3.1. Підготовка      та     проведення     конкурсу-фестивалю забезпечується 

виконавчою  дирекцією  фестивалю  (далі – Виконавча дирекція).  

 

 

3.2.  Персональний  склад  Виконавчої дирекції затверджується спільним  

наказом  дирекції турфірми «Еліта-тур»  та громадської організації «Територія 

творчості». 

 

 

3.3. Виконавча дирекція конкурсу-фестивалю: 

 визначає загальну творчу концепцію конкурсу-фестивалю; 

 здійснює    підготовку,    організацію    та     проведення конкурсу-

фестивалю; 

 формує склад учасників фіналу конкурсу-фестивалю; 

 формує     і    затверджує    персональний    склад    журі конкурсу-

фестивалю; 

 розробляє  положення  про  нагороди,  спеціальні  премії та почесні 

відзнаки конкурсу-фестивалю; 

 розробляє  програму фіналу конкурсу-фестивалю,  організовує роботу 

творчих майстерень, виставок дитячої та юнацької творчості, влаштовує  

зустрічі  з  митцями,  ученими,  відомими  громадськими діячами тощо; 

 готує  проект символіки та атрибутики конкурсу-фестивалю та може 

проводити конкурси на кращу розробку символіки та  атрибутики 

конкурсу-фестивалю.  

 

4. Порядок і умови проведення конкурсу-фестивалю 

 

4.1. Дата і місце проведення. 

 

 Конкурс-фестиваль «Зірковий Творець» проводиться щороку  у 

червні-липні в таборі «LEGENDA» (Грибівка) під  час  відповідної  тематичної 

зміни.  

 

4.2. Конкурс  проводиться у номінаціях: 



 

 паперопластика; 

 текстильна іграшка; 

 образотворче мистецтво; 

 фотомистецтво (портрет, пейзаж, художнє фото); 

 конкурс відеофільмів «Моє літо»; 

 оригінальний жанр. 

 

4.3.  До  участі у конкурсі-фестивалі запрошуються талановиті та  обдаровані  

діти віком від 6 до 18 років включно. 

 

4.4. Учасниками можуть бути як окремі виконавці, так і творчі  дитячі 

колективи. У  фіналі   конкурсу-фестивалю   також   беруть   участь 

представники громадських організацій на запрошення Виконавчої дирекції.  

 

     
 

4.5. Умови проведення конкурсу-фестивалю: 

 

     4.5.1. Конкурс у номінації паперопластика. 

 

Конкурс  передбачає виконання конкурсантами творчого завдання на  задану 

тему робіт в техніці оригамі, папаропластики, аплікації, моделювання з 

паперу. Конкурсанти під час роботи користуються матеріалами, попередньо 

заготовленими організаторами конкурсу. Не допускається використання будь-

яких домашніх заготовок. 

 

     4.5.2. Конкурс у номінації текстильна іграшка. 

 

Конкурс  передбачає виконання конкурсантами творчого завдання на  задану 

тему. Конкурсанти під час роботи користуються схемами та матеріалами 

необхідного розміру та кольору попередньо заготовленими організаторами 

конкурсу. Не допускається використання будь-яких домашніх заготовок. 

 

     4.5.3. Конкурс у номінації образотворчого мистецтва. 

 



   Конкурс  передбачає виконання конкурсантами творчого завдання на  задану 

тему в різних видах жанру (живопис, графіка, скульптура). Конкурсанти під 

час роботи користуються матеріалами, попередньо заготовленими 

організаторами конкурсу. Не допускається використання будь-яких домашніх 

заготовок. 

 

     4.5.4. Конкурс у номінації фотомистецтва. 

 

        Конкурс  передбачає виконання конкурсантами творчого завдання на  

задану тему в різних видах жанру (портрет, пейзаж, художнє фото). 

 

     4.5.5. Конкурс у номінації відеофільму. 

 

     Учасники подають на конкурс одну роботу на тему «Моє літо». Тривалість 

відеофільму до 5 хвилин, записаний у форматі avi або DVD. 

 

     4.6. Підбиття підсумків. Нагородження. 

 

     4.6.1. Презентація    робіт  учасників  конкурсу-фестивалю оцінює 

професійне журі, до складу якого входять діячі культури та мистецтва. 

 

     4.6.2. Переможці    міжнародного конкурсу-фестивалю нагороджуються   

дипломами   лауреатів   із  врученням  призів  та подарунків.  Усі учасники 

конкурсу-фестивалю нагороджуються пам’ятними дипломами.  

 

   
 

         

    5. Фінансове та інформаційне забезпечення конкурсу-фестивалю  
 

 Джерелами  фінансування  конкурсу-фестивалю можуть бути  

бюджетні,  спонсорські,  благодійні  та  інші кошти, не заборонені  

законодавством . 

 


