КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ
УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ «ГРАНІ»
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
НАКАЗ
від «13» січня 2022 р.

м. Запоріжжя

№ ___/1

Про проведення відкритої онлайн-фотовиставки
художньо-технічної творчості «Серце твоїми руками»
З метою популяризації художньо-технічної творчості, виявлення та підтримки
обдарованих, талановитих дітей, сприяння реалізації розвитку творчих здібностей у
дітей і підлітків, зацікавлених у виготовленні тематичних композицій та з
урахуванням запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої вірусом SARS-CoV-2
НАКАЗУЮ:
1. Організувати та провести відкриту фотовиставку художньо-технічної
творчості «Серце твоїми руками» в онлайн форматі у термін з 20.01.22 по 20.02.21
року.
2. Затвердити інформаційно-методичні рекомендації про проведення відкритої
онлайн-фотовиставки художньо-технічної творчості «Серце твоїми руками (додаток).
3. Призначити відповідальною за прийом заявок та розміщення фото робіт на
сторінці Організатора Фотовиставки у соціальній мережі Facebook (https://www.
facebook. com/groups/340021156566662/) культорганізатора Куцаконь Т.А.
4. Завідувачам відділів Матвієнко К.І., Смирновій А.В., Зайченко О.В.,
Люльченку І.П. довести до відома керівників гуртків інформаційно-методичні
рекомендації про проведення Фотовиставки через електронні засоби зв’язку.
5. Керівникам гуртків організувати вихованців гуртків до участі в онлайнфотовиставці художньо-технічної творчості «Серце твоїми руками» у термін з
20.01.22 по 20.02.21 року через засоби електронного зв’язку.
6. Культорганізаторам Куцаконь Т.А., Еделю М.Г. висвітлити інформаційнометодичні рекомендації на офіційному сайті КЗ «ЗОЦНТТУМ «Грані» ЗОР
(www.grani.in.ua) та на сторінках КЗ «ЗОЦНТТУМ «Грані» ЗОР в соціальних
мережах.
7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з НВР
Арутюняна В.Е.
Директор
Куцаконь (097) 142-04-97

______________________

Сергій БОГДАНОВ

З наказом ознайомлені:
______________
_______________
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_______________
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Додаток
до наказу КЗ «ЗОЦНТТУМ
«Грані» ЗОР
від 13.12.2022 № ___/1
ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ПРО
ПРОВЕДЕННЯ ВІДКРИТОЇ ОНЛАЙН-ФОТОВИСТАВКИ
ХУДОЖНЬО-ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ
«Серце твоїми руками»
20 січня – 20 лютого 2022 рік
1. Загальні положення
1.1 Цей документ визначає порядок організації та проведення відкритої онлайнфотовиставки художньо-технічної творчості «Серце твоїми руками» (далі –
Фотовиставка).
1.2 До участі у Фотовиставці запрошуються здобувачі освіти закладів загальної
середньої, дошкільної, позашкільної, професійної (професійно-технічної), фахової
передвищої освіти та вищих навчальних закладів віком від 5 до 18 років, включно (далі –
учасник).
1.3 Предметом Фотовиставки є:
 фото виробу, композиції, панно, декору;
 фото учасника разом зі своїм виробом.
2. Мета та основні завдання фотовиставки
2.1 Фотовиставка «Серце твоїми руками» проводиться з метою розвитку творчих
здібностей дітей та підлітків, зацікавлених у конструюванні та виготовленні тематичних
композицій з різних видів матеріалів.
2.2 Основними завданнями Фотовиставки є:
 розвиток дитячої та учнівської художньо - технічної творчості;
 виявлення та підтримка обдарованих, талановитих дітей;
 сприяння реалізації творчого потенціалу дітей та молоді;
 залучення дітей та молоді до художньо-технічної творчості шляхом створення
фотоконтенту та розміщення його у соціальній мережі;
3. Організація фотовиставки
3.1 Організатором Фотовиставки є КЗ «ЗОЦНТТУМ «Грані» ЗОР (далі –
Організатор Фотовиставки).
4. Порядок, терміни проведення
4.1 Термін проведення фотовиставки:
з 20 січня по 15 лютого 2022 року - прийом заявок та фото робіт;
з 01 лютого по 20 лютого 2022 року – розміщення робіт на сторінці Організатора
Фотовиставки
у
соціальній
мережі
Facebook
(https://www.
facebook.
com/groups/340021156566662/).
4.2 Для участі у Фотовиставці необхідно:
 створити композицію, виріб, декор відповідно тематиці Фотовиставки;
 зробити фото виробу, композиції, панно, декору;

 зробити фото автора з роботою;
 з 20 січня по 15 лютого 2022р. до 18.00 надіслати фото на електронну адресу:
graniditufotovustavka@gmail.com. Тема листа - Серце твоїми руками».
5. Вимоги до робіт та їх оформлення
6.1 Робота може бути виконана з будь - яких матеріалів та елементів: дерева,
паперу, тканини, ниток, картону, яєчної шкаралупи, фетру, соломки, пір'я та ін. Робота
має бути створена власноруч і відповідати тематиці.
6.2 Заявка з даними учасника подається виключно в електронному вигляді:
Зразок оформлення заявки:
Автор: Сечін Дмитро, 10 років;
Назва роботи: «Моє натхнення»;
Матеріал: нитки, картон, природні матеріали;
Заклад освіти: Запорізька загальноосвітня школа № 95
Куратор: Остапова І.І.
6.3 Фото мають бути чіткими, у форматі JPEG;
Назва файлу (фото) повинна містити прізвище та ім’я учасника, назву роботи,
(ЗРАЗОК: ПРІЗВИЩЕ, ІМ’Я УЧАСНИКА_НАЗВА РОБОТИ)
УВАГА! Фото та заявки які не відповідають вимогам оформлення НЕ
ПРИЙМАЮТЬСЯ.
Фото учасників будуть розміщені на сторінці Організатора Фотовиставки у
соціальній мережі Facebook (https://www.facebook.com/groups/340021156566662/).
6.5 Максимальна кількість робіт від одного учасника -2 роботи.
6. Визначення та нагородження переможців
7.1 Всі учасники Фотовиставки «Серце твоїми руками», нагороджуються
дипломами КЗ «Запорізький обласний центр науково-технічної творчості учнівської
молоді «Грані» Запорізької обласної ради в електронному вигляді.
7.2 Педагоги, які підготували учасників фотовиставки, отримують від Організатора
Фотовиставки - подяки.
7. Відносини у сфері авторських прав
8.1 Надаючи свою роботу до участі у Фотовиставці, учасник:
- надає Організатору право зберігати, друкувати, копіювати, фотографувати роботу
та розміщувати її для вільного доступу в мережі Інтернет на необмежений період часу та
публікувати надану роботу на офіційному сайті КЗ «ЗОЦНТТУМ «Грані» ЗОР
(www.grani.in.ua) та на сторінках КЗ «ЗОЦНТТУМ «Грані» ЗОР в соціальних мережах.
Організатор Фотовиставки зобов’язується зазначати ім’я автора роботи при її
використанні у будь-якому вигляді.
Роботи учасників Фотовиставки надалі можуть бути використані в освітній
діяльності КЗ «ЗОЦНТТУМ «Грані» ЗОР.
Представляючи роботу, учасник тим самим підтверджує, що є автором роботи і
дозволяє Організатору відтворювати матеріал безкоштовно, цілком або частково в цілях
реклами. Організатор Фотовиставки не несе відповідальності за порушення учасниками
авторських прав.

