«06» липня 2022 р.

№ 117
Директорам закладів
позашкільної освіти
Директорам закладів загальної
середньої та професійної освіти

Про проведення Всеукраїнського
конкурсу з флористики та фітодизайну
Відповідно до Плану всеукраїнських і міжнародних організаційномасових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2022 рік (за основними
напрямами позашкільної освіти), затвердженого наказом МОН України від
15.12.2021 р. № 1379, Національним еколого-натуралістичним центром
учнівської молоді буде проведено орієнтовно з вересня по жовтень 2022 року
Всеукраїнський конкурс з флористики та фітодизайну.
Тема цьогорічного конкурсу «Національний код українця».
В рамках Конкурсу учасники будуть змагатися в двох номінаціях:
«квіткові килими» та «флористична архітектура».
Захід пройде в 2 етапи: І етап – відбірковий (заочний) - вересень, ІІ етап –
фінальний – орієнтовно кінець вересня початок жовтня 2022 року.
Інформацію про форму та строки проведення Всеукраїнського конкурсу з
флористики та фітодизайну буде надано пізніше в додатковому листі.
До участі в заході запрошуються індивідуальні учасники або команди
творчих учнівських об’єднань закладів загальної середньої та позашкільної
освіти з напряму «Флористика та фітодизайн». До складу команди входять 3-5
осіб: 2-4 учні віком від 13 до 18 років включно та один керівник.
Для участі у відбірковому етапі конкурсу необхідно до 20 вересня 2022
року надіслати заявку та конкурсний проєкт на електронну адресу:
domracheva@nenc.gov.ua
Зразок заявки в додатку № 1.
На підставі поданих матеріалів організаційний комітет проведе відбір
учасників фінального етапу конкурсу. Результати відбору будуть оприлюднені
на сайті: www.nenc.gov.ua.

Під час фінального етапу конкурсу учасники створюють квіткову
композицію: квітковий килим чи квіткову скульптуру (на вибір) з попередньо
підготовленого матеріалу та створеними ескізами.
Для композицій можна використовувати заготовки виконані заздалегідь,
готовність яких сягає до 50 відсотків.
Розмір квіткового килима 1,2 x 1,2 м, висота квіткової скульптури не
менше ніж 1,5 м. Природний матеріал (квіти, листя, мох, плоди і т.д.) повинні
становити не менше 70 відсотків композиції.
Програмою конкурсу передбачається: створення композицій та їх
творчий захист.
Додаткову інформацію можна отримати за тел.: (067) 92-30-225, e-mail:
domracheva@nenc.gov.ua (Домрачева Тетяна Василівна),

Директор

Володимир ВЕРБИЦЬКИЙ

Додаток № 1 до листа НЕНЦ
№ 117 від «06» липня 2022 р.

ЗАЯВКА
на участь у I (II) етапі
Всеукраїнського конкурсу з флористики та фітодизайну

(найменування закладу)
просить дати дозвіл на участь у I (II) етапі Конкурсу таких учасників:
№
з/п

Прізвище,
ім’я учасника

Дата
народження
(число,
місяць, рік)

Найменування творчого
учнівськогооб’єднання

Клас, школа

1
2
3
Керівник команди: (прізвище, ім’я, по батькові)

(посада)

(контактний телефон, електронна адреса)
Назва конкурсного проєкту:

Коротка характеристика конкурсного проєкту:

(посада керівника закладу)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

