Дунайський митець 2015
Будь активним!
Залучайся до Дня
Дунаю, допоможи забезпечити позитивне
майбутнє для Дунаю та виграй чудові призи в
Дунайському змаганні! Після величезного позитивного
відгуку щодо останнього конкурсу «Дунайський
митець», ти маєш можливість приєднатися до творчої
феєрії у 2015 році. Діти із шкіл, громадських
організацій, дитячих садочків та інших об’єднань у
Дунайському басейні запрошені для створення
мистецької частинки у святкуванні Дня Дунаю та
внесення її в цей міжнародний конкурс. З 2004 року це
змагання між 14 – ма країнами об’єднує тисячі дітей з
усього Дунайського басейну.
Деталі конкурсу
Завдання кожного учасника, віком від 6 до 16, створити свій власний "екологічний виріб»,
який буде натхненний могутнім Дунаєм та його притоками. Спільно організований
Глобальним Водним Партнерством Центральної та Східної Європи та Міжнародною
комісією з захисту річки Дунай (МКЗД), конкурс спонукає дітей ближче поглянути на їхні
місцеві річки і водні об’єкти, в ідеалі відчути та виявити, що «довкілля» означає для них.
Конкурс мотивує молодь думати про бачення Дунаю, як річки, що задовольняє різноманітні
потреби багатонаціональних людей та дикої природи. Учасники дізнаються більше про
басейн Дунаю і зможуть відіграти певну роль у його захисті.
Виграй фантастичні призи!
Конкурс складатиметься з двох рівнів: національного та міжнародного. Національний
здійснюватиметься в кожній країні і визначить переможців, обраних для отримання призів.
Національні призи варіюються в країнах, тому, будь ласка, зверніться до організаторів у
вашій країні для отримання детальної інформації. Національні переможці будуть
запрошені взяти участь у міжнародному конкурсі.
Творці кращого виробу отримають звання «Дунайського митця »і будуть нагороджені
призами, такими як підводні камери та іншими подарунками, що пов'язані з водою.
Як зареєструватися?
Щоб взяти участь, організуйте у своїй школі, об'єднанні, садочку, і т.д., і зробіть
прогулянку (пікнік) на річку чи інший водний об’єкт, в ідеалу на річку Дунай або одну з її
приток, до кінця липня 2015 року. Ідея полягає у отриманні натхнення від того, що ви
побачите і використати матеріали, знайдені на березі річки, щоб створити виріб мистецтва.
Це можуть бути скульптури, картини, мозаїки або колажі, зроблені із матеріалу,
такого як корчі, камені або навіть сміття, що скидають на берегах річок . Цього року темою
є "Найбільший Дунайський маскарад", і ми закликаємо учасників черпати натхнення з того,
що знаходиться навколо них і використовувати матеріали, знайдені на річках, щоб
створити унікальні нарядні вбрання. Відео процесу створення нарядів теж приймаються.
Малюнки та картини не є творами мистецтва, які ми шукаємо, і не можуть бути прийняті.

У кінці потрібно зробити кольорову фотографію вашого виробу і відправити її
організаторам конкурсу у вашій країні поштою ( друкований варіант) або електронною
поштою (цифровий варіант) . Контактна інформація представлена нижче. Кінцеві дати
варіюються в кожній країні; детальна інформація доступна у національних організаторів.
Мінімальний розмір цифрової фотографії складає 150 DPI (кількість точок на дюйм).
Друкована повинна бути не менше 15x20 см на стандартному матовому або глянцевому
папері.
Визначення переможців
Журі складатиметься із представників усіх країн МКЗД (по одному з країни). Для
суддівства, текст або інші натяки щодо національного походження витвору мистецтва не
відображатимуться, щоб дозволити нейтральне оцінювання. Рішення суддів є остаточним.
Переможець повідомляється електронною поштою. Призи не можна буде ні
обміняти, ні отримати їх вартість, виплачену в грошовій формі. Співробітники та службовці
МКЗД, а також близькі родичі (батьки, подружжя, діти, брати і сестри, бабусі і дідусі) членів
сім'ї кожного такого співробітника, не мають права.
Конкурс відкритий для дітей, які досягли віку від 6 до 16 років у 2015 році. Участь у конкурсі
означає згоду переможця на публікування свого імені та фото, в публікаціях МКЗД та
Глобального Водного Партнерства . Термін прийому до 20 липня 2015 року.
Довідкова інформація про басейн Дунаю і День Дунаю
Дунай і його притоки утворюють одну з найважливіших річкових систем у Європі.
Протягом всієї історії, басейн Дунаю відігравав вирішальну роль у політичному, соціальноекономічному та культурному розвитку Центральної та Південно-Східної Європи. Це
найбільш міжнародний басейн у світі, що займає 817000 км ² або приблизно 10% від
континентальної Європи. З Шварцвальда і до Чорного моря, річка має протяжність більше,
ніж 2850 км, що об’єднує 80 мільйонів людей у Німеччині, Австрії, Чехії, Словаччині,
Угорщині, Словенії, Хорватії, Боснії і Герцеговини, Сербії, Чорногорії, Румунії, Болгарії,
Молдові і Україні.
Річки є основою для життя, енергії, їжі, води, транспорту і відпочинку. Дунайські водноболотні угіддя контролюють забруднення та очищення токсинів у воді. Річки є комерційною
ланкою по всій Європі і об'єднуючою силою для громад з різними культурами, мовами та
історією. Дунай має першочергове значення для дикої природи Європи. Тільки в дельті
річки було знайдено 320 видів птахів.
Тим не менш, протягом останнього століття, Дунай і дикі тварини, що його
населяють, зазнали значних втрат. У басейні тепер залишилося тільки 20% від його
колишньої заплави, тільки половина площі знаходиться в близькому до природного стані;
Забруднення губить деякі області; багато ділянок були серйозно змінені. 29 червня 1994
була підписана Конвенція про охорону ріки Дунай для вирішення цих проблем, створення
МКЗД. Здійснена робота була успішною і зробила МКЗД зразком для багатьох інших
річкових басейнів.
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