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20 серпня 2022 р 

 

Шановні Всечесні Отці та Працівники з Молоддю, 

 

Слава Ісусу Христу! Слава Навіки! 

 

З благословення наших Архієреїв ми раді повідомити, що ми розпочали прийом 

Мистецьких Сакральних Робіт для участі у конкурсі. 

 

Консисторійний Відділ Служіння Молоді заохочує молодь вжити свої мистецькі 

таланти та прославляти Бога через мистецтво, зокрема, взявши участь в цьому 

конкурсі. 

 

Частина нашої місії полягає в тому, щоб залучити нашу молодь у своїй вірі, 

демонструючи талановитих і творчих дітей, котрих ми маємо в наших Українських 

Православних Церквах. Ми хочемо, щоб наші діти усвідомили, що розвага та 

використання творчих здібностей можуть проявитися в проекті, який демонструє 

співвідношення свого власного життя зі своєю вірою. 

 

У цьому пакеті містяться правила та інформація для участі у конкурсі. Ми просимо 

вас заохотити усіх дітей до участі. Кінцевий термін подачі робіт - 1 жовтня. За 

перше та друге місця будуть вручені призи. Всі роботи будуть розміщені на сайті 

Відділу Праці з Молоддю. 

 

З питаннями щодо конкурсу можна звертатися до Відділу Праці з Молоддю за 

адресою uocyouth@aol.com. 

 

 

У Христовій любові, 

 

 

Наталія Капелюх Ніксон 



ПРАВИЛА і ПОЛОЖЕННЯ  

для Конкурсу з САКРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА 

 

 

1. Неприйнятна лексика чи зображення не будуть прийняті. (наприклад: не прийнятними 

вважатимутся фото зроблені у ванній/туалеті) 

2. Батьки/опікуни учасника не повинні допомагати у створенні роботи. Беручи участь 

у конкурсі, учасник заявляє, усвідомлює та гарантує, що подана робота є оригінальним 

творінням, створена виключно учасником, і не порушує авторські права чи права 

інтелектуальної власності будь-якої іншої фізичної чи юридичної особи, а також що 

жодна інша сторона не має права, власності, претензії чи інтересу щодо фотографії. 

3. Немає обмежень щодо того, як ви створюєте свою мистецьку роботу, тільки не 

порушувати правило №1 (наприклад: в церкві, надворі, всередині, в парку). 

4. Учасник повинен надати пояснення своєї роботи (перша вікова група:1-2 речення, друга 

вікова група: 2-3 речення) (третя та четверта вікові групи: 3-4 речення) 

5. Тема має бути легкою для ідентифікації. 

6. Мистецька Робота має мати особливе значення для конкурсанта. 

7. Ми не несемо відповідальності за втрату Робіт Мистецтва. Роботу потрібно надіслати 

до Відділу Праці з Молоддю за адресою uocyouth@aol.com або на PO Box 869, Carnegie, 

PA 15106. 

8. ДЛЯ ВІЗУАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА: Якщо Робота подається у вигляді фотографії 

Мистецької Роботи то це повинно бути в цифровому форматі. Для подання 

використовуйте JPEG або PNG формат. Подання має бути щонайменше 1600 пікселів у 

ширину (або у висоту, якщо зображення вертикальне), але рекомендовано подавати в 2048 

пікселів. 

9. ДЛЯ ВИКОНАВЧОГО МИСТЕЦТВА: Виконавче Мистецтво, таке як відео, танець, 

музика, вокал, повинні бути надіслані у форматі MP3, MP4 або WAV. 

10. Роботи, які підпадають під візуальне мистецтво, але не обмежуються ними: живопис, 

малюнок, скульптура, кераміка, фотографія, відео, графічний дизайн, акварель тощо. 

11. Роботи, які підпадають під виконавче мистецтво, але не обмежуються ними: музика 

(композиція, спів, інструментальне виконання), танець (хореографічний, виконавський), 

акторство, поезія. 

12. Останній день для подання – 1 жовтня 2022 року. 

13. Конкурсант дає дозвіл для передачі прав на свою Мистецьку Роботу Українській 

Православній Церкві США для її використання в майбутніх публікаціях, не обмежуючись 

у друкованій публікації та у соціальних медіа. 

 

Правила і Положення 

для Конкурсу з Сакрального Мистецтва 

Українська Православна Церква США 

Консисторійний Відділ Праці з Молоддю 

 


