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На № _________від __________
Керівникам органів управління
освітою
райдержадміністрацій,
міських рад, ОТГ, закладів
позашкільної освіти

Про
проведення
обласної
виставки-конкурсу "Мистецтво
оригамі"
серед
учнівської
молоді
Відповідно
до
Орієнтовного
плану
обласних
очно-заочних
масових заходів Комунального закладу "Черкаський обласний центр
науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради"
на 2022-2023 навчальний рік з 09 листопада 2022 по 01 грудня 2022 року
Комунальним закладом "Черкаський обласний центр науково-технічної
творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради" проводиться обласна
виставка-конкурс "Мистецтво оригамі" (далі – Виставка, Захід) на тему
"Мальовнича Україна".
Інформаційно-методичні матеріали додаються. Виставку буде розташовано
у приміщенні Черкаського обласного краєзнавчого музею.
Програмою Заходу передбачено проведення майстер-класів з оригамі
і паперопластики та обмін досвідом роботи, які відбудуться в онлайн форматі.
Бажаючим провести майстер-класи просимо надати інформацію
та повідомити деталі за нижче вказаними телефонами до 20 жовтня 2022 року.
Для участі в майстер-класах при собі необхідно мати 20 аркушів
двостороннього кольорового паперу розміром А-4.
План проведення Заходу:
09 листопада 2022 року – завезення експонатів;
11 листопада 2022 року – відкриття Заходу та проведення майстер-класів в
онлайн форматі;
11 листопада – 30 листопада 2022 року – суддівство, перегляд виставки
учнями шкіл та вихованцями закладів позашкільної освіти міста та області;
30 листопада 2022 року – нагородження переможців, закриття Заходу
в онлайн форматі;
01 грудня 2022 року – демонтаж виставки та видача робіт.
Завезення експонатів – 09 листопада 2022 року з 10.00 до 12.00
за адресою: м. Черкаси, вул. Слави, 1, Черкаський обласний краєзнавчий музей.
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Від залізничного вокзалу їхати тролейбусами №№ 3, 4, маршрутним таксі № 26,
до зупинки "Площа Слави". Від центрального автовокзалу маршрутним таксі
№ 26 до зупинки "Площа Слави".
Демонтаж Виставки та видача робіт – 01 грудня 2022 року з 10.00 до 12.00
за адресою: м. Черкаси, вул. Слави, 1, Черкаський обласний краєзнавчий музей.
Витрати на відрядження здійснюються за рахунок організації,
що відряджає.
Запрошуємо педагогів, учнів та усіх бажаючих відвідати Виставкуконкурс.
Для участі у обласній виставці "Мистецтво оригамі" просимо завчасно
подати попередню заявку до 31 жовтня 2022 року на електронну адресу:
сhotsntt@gmail.com
Без попередньої заявки експонати до участі у виставці-конкурсі
"Мистецтво оригамі" не приймаються.
Додаткова інформація – за телефоном (0472)-33-34-08.
Контактна особа – Мікульська Анна Миколаївна (097)-438-72-21.
Додатки: на 4 арк. в 1 прим.

В.о. директора

Юлія Лепетуха
(0472) 33 34 08
Анна Мікульська (0472) 33 34 08

Геннадій БРАГІНЕЦЬ

