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DANUBE ART MASTER 2022

Відчуй свій Дунай – Experience Danube!
Що таке «Мистецтво для Дунаю»?
Творчий конкурс на захист Дунаю для дітей віком від 6 до 18 років, які проживають у Баварській частині Дунаю або
його притоків.

Ось як це проходить:
•
•
•
•
•
•

Ви можете брати участь у командах або поодинці,
зніміть відео максимальною тривалістю 1,5 хвилини на мобільний телефон або камеру, також
можна створити якусь поробку, використовуючи знахідки з берегів річки та сфотографувати її, або
створити самостійно розроблену карту Дунаю
потім завантажте фільм, фотографію або PDF-файл на веб-сайті www.kunstfuerdiedonau.de та
вигравайте ваучер на кіноаксесуари, творчі матеріали чи книги. Участь безкоштовна.

Кінцевий термін реєстрації – 30 вересня 2022 року!

Ідея
Метою конкурсу є не лише спонукати дітей та молодь краще пізнати «свою» річку Дунай, замислитися про її важливість
для людей, тварин і природи та створити власний творчий внесок для її захисту. Безсумнівно, це також спонукатиме
дітей весело провести час та «повозитися» з об’єктами природи.
Охорона природи як груповий досвід для шкіл, центрів дозвілля та дитячих закладів:
Використовуйте творчий конкурс «Мистецтво для Дунаю – Danube Art Master 2022» у рамках проектних днів або як доповнення до повсякденного шкільного життя, наприклад, можна використати як ідею проведення денного, вечірнього
або святкового заходу. Звісно, у вільний час діти та молодь можуть взяти участь у конкурсі самостійно.

Призи
Призи в категорі ї «Ленд-арт/фото»:
1. Місце: Ваучер на матеріали для творчості вартістю 750 євро
2. Місце: Ваучер на матеріали для творчості вартістю 500 євро
3. Місце: Ваучер на матеріали для творчості вартістю 250 євро
Призи в категорі ї «Відео»:
1. Місце: Ваучер на кіноаксесуари вартістю 750 євро
2. Місце: Ваучер на кіноаксесуари вартістю 500 євро
3. Місце: Ваучер на кіноаксесуари вартістю 250 євро
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Призи в категорі ї «Мапа скарбів»:
1. Місце: Книжковий ваучер вартістю 750 євро
2. Місце: Книжковий ваучер на суму 500 євро
3. Місце: Книжковий ваучер вартістю 250 євро
Церемонія нагородження, на якій переможці (команди переможців) отримають свої сертифікати та призи, відбудеться
восени 2022 року – якщо дозволить ситуація з коронавірусом.

Детально про конкурс
Конкурс існує вже 18 років як Danube Art Master на міжнародному рівні та надихає понад 2000 дітей та молоді у 14 країнах, що межують із Дунаєм, створювати сотні витворів мистецтва вздовж річки. Тут, у Баварії, цей конкурс організовує
Баварське державне міністерство довкілля та захисту прав споживачів.
Він проходить у два етапи: по-перше, на національному рівні, у трьох конкурсних категоріях «Ландарт/Фото», «Відео»
та «Мапа скарбів» три основні переможці (команди) в окремій віковій групі (діти: 6-11 років, підлітки: від 12 до 18 років)
визначаються журі на церемонії нагородження (якщо це буде можливим через ситуацію з коронавірусом) та отримують чудові призи.
У другому турі міжнародне журі вибере загальних європейських переможців з-поміж переможців національних змагань та присудить їм приз.

Що ще варто враховувати?
Узявши участь у творчому конкурсі «Мистецтво для Дунаю – Danube Art Master 2022», ви одночасно погоджуєтесь з
умовами участі, з якими можна ознайомитись за посиланням www.kunstfuerdiedonau.de/teilnahmebedingungen.html.
Крім того, батьки/дорослі представники учасників мають підписати декларацію про згоду на використання фотографій/відео/файлів.

Додаткову інформацію та відповіді на часті запитання можна знайти на веб-сайті конкурсу за
адресою www.kunstfuerdiedonau.de.
Якщо у вас виникли додаткові запитання, зв’яжіться з організаційним комітетом Kunst für die Donau за адресою
info@kunstfuerdiedonau.de.
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