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Керівникам органів управління освітою
районів і міст обласного значення,
керівникам об’єднаних територіальних громад,
керівникам навчальних закладів
обласного підпорядкування
Про проведення обласної виставкиконкурсу «Природа і фантазія»
Відповідно до річного плану роботи комунального закладу Львівської обласної
ради «Львівський обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської
молоді» та з метою активізації творчої діяльності та кмітливості школярів у виявленні
та виготовленні виробів з природного матеріалу, залучення їх до мистецтва,
виховання любові до прекрасного, глибшого розуміння природи рідного краю
Львівський обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді
повідомляє, що з 6 до 12 березня 2017 року відбудеться обласна виставка-конкурс
«Природа і фантазія».
До участі у конкурсі запрошуються учні та учнівські колективи
загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів освіти.
Роботи представлені на виставку повинні обов’язково мати етикетку, в якій
зазначено: прізвище, ім’я автора роботи; назву роботи; номінацію; творче учнівське
об'єднання, повну назву навчального закладу, клас (вік автора); прізвище, імˊя, побатькові керівника.
Термін подання заявок та робіт до 03 березня 2017 року за адресою:
відділ організаційно- масової роботи, ЛОЦЕНТУМ, вул.І.Франка,133, м. Львів,
е-mail:lodenc@ukr.net ; тел/факс (0322) 276 46 07.
Умови і форма заявки додаються.
Просимо Вас поінформувати керівників загальноосвітніх та позашкільних
навчальних закладів міста (району) про проведення обласної виставки-конкурсу
«Природа і фантазія».
Увага! Зверніть увагу на зміни в умовах конкурсу( в номінаціях)!
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УМОВИ
виставки-конкурсу «Природа і фантазія»
Мета і завдання виставки-конкурсу :
1.Активізувати творчу діяльність та кмітливість школярів у виявленні та виготовленні
виробів з природного матеріалу.
2.Залучити їх до мистецтва, виховати любов до прекрасного, навчити глибше розуміти
природу рідного краю.
Учасники конкурсу
У виставці-конкурсі беруть участь гімназії, загальноосвітні та позашкільні навчальні
заклади, шкільні клуби, гуртки юннатів, окремі учні та вихованців учнівських творчих
об'єднань.
Умови конкурсу:
1. Виставка-конкурс проводиться в ІІІ етапи:
І етап – в школах і позашкільних установах - грудень-січень.
ІІ етап – міські і районні виставки – січень-лютий.
ІІІ етап – обласна виставка-конкурс «Природа і фантазія» (представити не більше
двох виробів з кожної номінації) – березень.
2. Підсумки виставки-конкурсу проводяться щорічно в І декаді березня.
3. Виставка-конкурс проходить за номінаціями:
 аранжування та флористика (панно, картини, вироби з бісеру, композиції з
сухоцвітів та штучних квітів, плодів, насіння, шишок);
 коренепластика (вироби з гілок, коріння);
 токарство та різьблення (вироби з дерева);
 витинанки;
 художнє плетіння (вироби з лози, рогози, соломи);
 писанкарство;
 малярство на склі.
4. Для участі у виставці-конкурсі необхідно подати заявки, експонати, фото експонату
на електронних носіях за адресою: відділ організаційно-масової роботи, ЛОЦЕНТУМ,
вул.І.Франка,133, м. Львів, е-mail:lodenc@ukr.net ; 79026, м.Львів, вул.І.Франка,133,
ЛОЦЕНТУМ, тел./факс 276-46-07.
Вимоги до оформлення
Кожен район (місто) представляє на виставку-конкурс естетично оформлені експонати
відповідно до номінації та подає їх перелік. До кожного експонату додається етикетка
розміром 13х9см, в якій зазначається: назва експонату, прізвище, ім’я експонента (повністю),
клас, школа, (гурток, позашкільний заклад), прізвище, ім’я, по-батькові керівника
(повністю).
Конкурсна комісія
Для огляду і оцінки поданих на виставку-конкурс робіт (експонатів) створюється
конкурсна комісія та журі.
Відзначення переможців конкурсу
Переможці та призери виставки-конкурсу нагороджуються дипломами комунального
закладу Львівської обласної ради «Львівський обласний центр еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді».
Фінансування конкурсу
Виставка-конкурс проводиться за рахунок коштів Львівського обласного центру
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді.

