Дунайський митець – 2018
Долучайтесь до оздоровлення Дунаю!
Захід організований спільними зусиллями Глобального водного партнерства у Центральній та
Східній Європі (GWP CEE) та Міжнародною комісією з охорони ріки Дунай (ICPDR). Він передбачає
тематичний конкурс, який заохотить дітей до ближчого ознайомлення з місцевими річками,
осмислення важливості збереження навколишнього середовища. Діти з усіх шкіл, неурядових
організацій, центрів дитячих дошкільних закладів або асоціацій для дітей в Дунайському басейні
запрошуються до створення художнього витвору та взяття участі у конкурсі мистецтв Дунайського
митця, який з 2004 року об'єднав тисячі дітей з усього басейну Дунаю.

Умови для участі у конкурсі
Для участі у конкурсі запрошуються діти віком від 6 до 18 років з країн басейну Дунаю: Німеччини,
Австрії, Чехії, Словаччини, Угорщини, Словенії, Хорватії, Боснії і Герцеговини, Сербії, Чорногорії,
Румунії, Болгарії, Молдови та України. Конкурс проходитиме на двох рівнях: національному та
міжнародному. Переможець національного рівня отримує шанс взяти участь у змаганнях на
міжнародному рівні. Учасникам рекомендується перевірити кінцевий термін подання заявки до свого
національного організатора.
Учасники позмагаються у двох категоріях змагань: екологічний витвір мистецтва та відеоролик.

Екологічний витвір мистецтва
Діти-учасники йдуть на берег Дунаю або ж на берег притоки Дунаю з метою створення свого
екологічного витвору мистецтва з використанням тих матеріалів, що знаходяться на річці. Після
того, як витвір буде готовий, необхідно буде надіслати його кольорове фото національному
організатору. Мінімальний розмір цифрових фотографій має становити 150 пікселів. Малюнки та
картини не приймаються.

Відео
Учасникам пропонується створити 1-хвилинний відеоролик, який повинен мати сильне
повідомлення в рамках теми конкурсу. Відео тривалістю до 1 хвилини необхідно зняти на телефон
або камеру, анімації не приймаються. Відеоролик слід надіслати національному організатору.

Вибір переможця
На національному рівні роботи та відео будуть оцінюватися національними організаторами.
Національні призи залежать від країни, тож учасникам рекомендується звертатися до організаторів
заходу у своїй країні для з’ясування деталей. На міжнародному рівні художній витвір і відео
національних переможців оцінюватиме міжнародне журі, до складу якого входять національні
представники всіх країн IPCDR (по одному з кожної країни). Рішення суддів є остаточним. Автор

найкращого міжнародного витвору мистецтва буде коронований як «Дунайський Митець» і буде
нагороджений мотивуючою премією: професійною камерою або іншими речами, тематика яких
пов’язана з водою. Ім’я міжнародного переможця буде надіслано електронною поштою.
Автори найбільш вподобаних робіт будуть також нагороджені призами, а їхні відео будуть
опубліковані на офіційній сторінці у Facebook «Дунайський митець». Розіграш призів
відбуватиметься лише між тими відеороликами, які були надіслані національними організаторами.
Призи не обмінюватимуться і не оплачуватимуться готівкою.
Не дозволяється брати участь у конкурсі працівникам та офіцерам GWP CEE та ICPDR, а також
найближчим членам родини (батькам, дружині, дітям, братам і сестрам, бабусям та дідусям). Участь
у конкурсі передбачає згоду переможців на публікацію їхніх імен та зображень у виданнях GWP CEE
і ICPDR. GWP CEE та ICPDR залишають за собою право використовувати фотографії / відеоролики,
зроблені без письмового дозволу тих, хто присутній на фотографіях та відеороликах.
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