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ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 
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Директорам закладів позашкільної 
освіти художньо-естетичного
напряму міських рад,
райдержадміністрацій, об’єднаних 
територіальних громад та військово- 
цивільних адміністрацій

Про проведення обласного етапу 
Всеукраїнського фестивалю-конкурсу 
сценічних та карнавальних 
паперових костюмів «Стильний папір»

З метою виховання у дітей творчої ініціативи та естетичного смаку, 
вміння продемонструвати власноруч виготовлені вироби під час дефіле на 
сцені; популяризації паперопластики та моделювання з паперу як цікавого 
напряму у дитячій творчості; стимулювання розвитку творчих здібностей учнів, 
пошук та підтримка обдарованих дітей, 15.01.2021 у м. Слов’янськ відбудеться 
(заочно) обласний Всеукраїнського фестивалю-конкурсу сценічних та 
карнавальних паперових костюмів «Стильний папір» (далі -  Фестиваль).

Для участі у Фестивалі просимо до 11.01.2021 надіслати заявки та до 
15.01.2021 надіслати відеоматеріали та фото робіт на електронну адресу: 
оЬ1.ґе5ІІуа1@§таі1.сот з поміткою «Стильний папір».

Додаток: на 1 арк. в 1 прим.
Контактна особа: Ганна ШАНДУРА (099)766-84-95

Виконавець: Павло ГОРДІЄНКО, 0501905184



Додаток
до листа ОПДЮТ
від //. ■зу.ідд 20__р. № - /<РУ

Умови проведення обласного етапу 
Всеукраїнського фестивалю-конкурсу сценічних та карнавальних паперових

костюмів «Стильний папір»
Тема: «У країні жар-птиці»

Проводиться з метою виховання у дітей творчої ініціативи та естетичного 
смаку, вміння продемонструвати власноруч виготовлені вироби під час дефіле 
на сцені;

популяризація паперопластики та моделювання з паперу як цікавого 
напряму у дитячій творчості;

стимулювання розвитку творчих здібностей учнів, пошук та підтримка 
обдарованих дітей.

До участі у фестивалі-конкурсі запрошуються вихованці (учні) закладів 
позашкільної та загальної середньої освіти України віком від 5 до 18 років. 

Фестиваль-конкурс проводиться у трьох вікових категоріях: 
молодша -  5-8 років; 
середня - 9-13 років; 
старша -14-18  років.

До участі у фестивалі-конкурсі приймаються колективні та індивідуальні 
роботи.

Для участі у обласному етапі необхідно надіслати на електронну адресу: 
наступні матеріали:

- заявку на участь (заявка місить: дані про автора костюму (прізвище,
- фото учасника в готовому костюмі (або його моделі) -  2-3 ракурси. Фото 

окремих складних або оригінальних елементів, якщо такі є.
- відео тривалістю до 1 хвилини, як модель дефілює. Відеоматеріали 

надсилаються у форматі тр4  (відео достатньо зняти на мобільний телефон).
Роботи та фотографії робіт повинні бути тільки авторськими (тобто 

зроблені власноруч, самостійно). За авторство несе відповідальність учасник 
фестивалю-конкурсу.

Надсилаючи матеріали на конкурс, учасник гарантує, що він є їхнім 
автором та автоматично погоджується на використання та розміщення 
фотографій на сторінках періодичних видань, електронних дайджестах у 
мережі Інтернет, у засобах масової інформації, виставках, звітах, тощо. При 
цьому організатори зберігають за учасниками авторське право.




