
ПОЛОЖЕННЯ 
про конкурс дитячих малюнків  

«Малюю свою мрію»  
 
1. Мета Конкурсу. 
Метою Конкурсу є привертання уваги українського і міжнародного 

співтовариства до дітей з інвалідністю.  
У фокусі конкурсу – сприйняття дітей з інвалідністю зовнішнього світу, своїх 

переживань, мрій та надій на майбутнє. Виражені у формі малюнка почуття,  

дадуть можливість суспільству замислитися про майбутнє дітей з 

інвалідністю та спонукати до дій, направлених на сприйняття та допомогу 

цій категорії дітей.  
 
2. Організатори Конкурсу. 
Київський міський центр соціальної реабілітації дітей з інвалідністю, -  
комунальна установа, яка надає послуги дітям з особливими потребами віком 

від 4 до 18 років. 
 
Місія Центру – «РАЗОМ»:  дитина – родина – фахівець – громада». Ми 

будуємо  дорожню карту інтеграції дитини з інвалідністю та її родини на всіх 

етапах життя і контролюємо її виконання для максимально можливої участі в 

житті суспільства. 
 
Благодійний фонд «Об’єднання світових культур» (UWCF) – молода 

команда однодумців, які розвивають українську благодійність, опікуючись 

обдарованими дітьми, дітьми-сиротами, дітьми-інвалідами, дітьми учасників 

АТО та переселенців.  

Фонд реалізує проекти в сфері культури, мистецтва, освіти, науки, духовного 

і фізичного розвитку особистості, а також сприяє розвитку філантропії.  

 
3. Учасники Конкурсу. 
Авторами робіт можуть стати діти з інвалідністю віком від 4 до 18 років, які 

зареєстровані у м. Київ. 
 
4. Терміни проведення Конкурсу.  
Конкурс стартує 20 квітня 2017 року і проходитиме до 25 травня 2017 року. З 

20 квітня по 18 травня 2017 року приймаються конкурсні роботи. Впродовж 

цього терміну роботи учасників Конкурсу публікуватимуться на сторінках 

організаторів конкурсу в соціальних мережах. 19-22 травня 2017 року – 



підведення підсумків Конкурсу. За результатами визначення переможців 

Журі Конкурсу приймає письмове рішення, яке повинне містити підписи усіх 

членів Журі і буде опубліковано на сторінках організаторів конкурсу в 

соціальних мережах. 25 травня 2017 року – оголошення результатів 

Конкурсу, виставка малюнків, вручення призів, а також інших атрибутів 

Конкурсу (дипломи, листи подяк). 
 
5. Вимоги до робіт. 
Художні роботи виконуються на аркуші паперу формату А4 (21 на 29 см), без 

рамки, не мають бути зім'яті або згорнуті. Кожна конкурсна робота повинна 

додатково супроводжуватися історією про автора. На зворотному боці 

кожної конкурсної роботи необхідно написати інформацію про себе і про 

роботу:  назва роботи, ім'я і прізвище автора, вік, ПІБ, телефон, електронна 

адреса контактної особи (батька, опікуна або іншого представника). 
 
До розгляду не беруться художні роботи, зроблені за допомогою 

комп'ютерних програм, а також колажі.  
 
Участь в Конкурсі беруть лише індивідуальні роботи, колективні малюнки на 

Конкурс не приймаються. Роботи мають бути виконані без прямої допомоги 

батьків (опікунів), педагогів і інших осіб.  
 
Один учасник може представити на Конкурс тільки одну творчу роботу. 
 
6. Доставка творчих робіт на Конкурс 
 
Поштою або власноруч на адресу: Україна, м. Київ, 04086, вул. Олени Теліги, 

37 Г, Київський міський центр соціальної реабілітації дітей з інвалідністю.  
 
Електронною поштою: скан-копія малюнка на адресу: 
info.crsrdi@gmail.com. Вимога до скан-копії – розмір А4, 300 dpi, кольорова. 

У разі перемоги малюнку у конкурсі, оригінал малюнку необхідно надати на 

паперовому носії. 
 
Роботи, відправлені на паперовому носії, не повертаються авторові.  
 
7. Визначення і нагородження переможців.  
 
Переможців визначає Журі Конкурсу. Загальна оцінка є підсумовуванням 

оцінок кожного члена журі. За результатами Конкурсу визначаються 
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переможці в 3-х вікових групах: 
• 4-8 років — 3 призери; 
• 9-14 років — 3 призери; 
• 14-18 років — 3 призери. 

 
Додатковий призер – «Приз глядацьких симпатій» – той учасник, чия робота 

набере найбільшу кількість уподобань на сторінках організаторів конкурсу в 

соціальних мережах. 
 
Таким чином, всього за результатами Конкурсу визначається 10 переможців. 

Усі вони нагороджуються дипломами і цінними призами.  
 
Призовий фонд формується за рахунок організаторів Конкурсу. 
 
8. Призовий фонд 
Кількість подарунків, які може отримати один учасник, обмежена одним 

подарунком. Право на отримання подарунка переходить до наступного за 

списком переможця у разі відмови батьків (опікунів, опікунів або установ, які 

виконують обов'язки опікунів і опікунів від імені держави відповідно до 

чинного законодавства України) переможця від отримання подарунка. Батьки 

(опікуни, опікуни або установи, які здійснюють виконання обов'язків 

опікунів і опікунів від імені держави відповідно до чинного законодавства 

України) переможців дають свою згоду на інтерв'ю про участь їх дитини в 

Конкурсі, у тому числі по радіо і на телебаченні, а також в інших засобах 

масової інформації, або на фотографування для виготовлення графічних 

рекламних матеріалів без отримання винагороди. Усі авторські права на такі 

інтерв'ю і на інші матеріали належатимуть організаторові конкурсу. 
 
Беручи участь в Конкурсі, батьки або опікуни тим самим підтверджують 

факт ознайомлення з цими Положеннями Конкурсу і дають свою повну згоду 

з ними. Порушення цього Положення або відмова від нього автоматично 

вважається відмовою Учасника від участі в конкурсі і отримання призу. При 

цьому, така особа не має права на отримання від організатора конкурсу будь-
якої компенсації. Додатково організатори повідомляють батьків (опікунам, 

опікунам або установам, які виконують обов'язки опікунів і опікунів від імені 

держави відповідно до чинного законодавства України) переможців 

Конкурсу за допомогою усного повідомлення, переданого за допомогою 

телефонного зв'язку або SMS-повідомлення, або по електронній пошті 

впродовж 3 (трьох) робочих днів з дати проведення визначення переможця 

акції. 



 
9. Права, обов'язки і відповідальність організаторів і учасників 

Конкурсу 
Організатори конкурсу беруть на себе інформаційне, технічне та інше 

забезпечення Конкурсу.  
 
Організатори конкурсу мають право: збирати і обробляти особисті дані 

учасників Конкурсу для їх ідентифікації; не допускати учасників до 

Конкурсу за порушення встановлених правил і невідповідність роботи 

встановленим вимогам; використати отримані від учасників роботи для 

публікації в ЗМІ, участі робіт у виставках без виплати винагороди їх авторам; 

у разі форс-мажорних обставин, пов'язаних з технічними або іншими 

проблемами, змінити терміни нагородження переможців Конкурсу, 

повідомивши про це учасникам на сторінках організаторів конкурсу в 

соціальних мережах.  
 
Організатори конкурсу зобов'язані: створити для учасників Конкурсу рівні 

умови; сформувати журі для оцінки робіт; організувати презентацію 

результатів Конкурсу.  
 
Організатори конкурсу не несуть відповідальності: за вказане учасниками 

авторство робіт, представлених на Конкурс; за збої в роботі поштових служб 

і електронної пошти; за неможливість зв'язатися з учасниками Конкурсу або 

його законними представникам через неправильно вказані контактні дані; за 

використання робіт, що беруть участь в Конкурсі, третіми особами. 
 
Направлення роботи на Конкурс означає: згоду учасника і його законних 

представників з правилами Конкурсу, у тому числі, з передачею його 

організаторам прав на конкурсну роботу без виплати винагороди авторові; 

згоду з порядком збору, обробки і передачі персональних даних учасника 

Конкурсу і його законних представників; гарантію з боку учасника і його 

законних представників того, що робота, представлена на Конкурс, належить 

вказаному авторові і права на неї не передані третім особам.  
 
Учасники Конкурсу мають право на: отримання інформації про умови і 

порядок проведення Конкурсу; звернення до організаторів Конкурсу за 

роз'ясненням пунктів цього Положення; отримання нагороди і диплом у разі 

визнання переможцем Конкурсу. 
 
Учасники Конкурсу зобов'язані: заздалегідь ознайомитися з Положенням про 



Конкурс, вивчити вимоги, що пред'являються до участі в Конкурсі; своєчасно 

надати роботи, оформлені відповідно до вимог цього Положення; 

дотримуватися правил і процедур, визначених цим Положенням.  
 
Учасники Конкурсу несуть відповідальність за: достовірність інформації; 

недотримання норм цього Положення.  
 
За вказані порушення організатори конкурсу можуть позбавити учасника 

права на участь в Конкурсі. 
 
10. Інформаційна підтримка Конкурсу 
Проведення Конкурсу висвітлюватиметься в соціальних мережах 

організаторів Конкурсу та у засобах масової інформації, що стануть 

партнерами Конкурсу. 


