
Мережа Центрів сучасної діагностики «Нейромед» 

21000, м. Вінниця, вул. Магістратська, 20 

 

Положення 

про проведення конкурсу на кращий ескіз стінопису для фасаду Центру «Нейромед» 

 

Загальні положення 

Мета відкритого творчого конкурсу на найкращі ескізи мурал-арту (надалі Конкурс) – 
створення муралу присвяченого боротьбі українських військових медиків у війні з росією.  

Мета конкурсу: 

• Розпис фасаду будівлі одного з центрів мережі «Нейромед»; 
• Створення зображення, що буде присвячене військовим медикам, що наразі 

боронять нашу країну, рятуючи життя у всіх куточках України. 

Конкурсна робота полягає у розробці ескізу, який буде взято за основу при створенні 
стінопису на будівлі Центру сучасної діагностики «Нейромед» за адресою: м. Вінниця, 
вул. Магістратська, 20. 

Організатори конкурсу: 

Центр сучасної діагностики «Нейромед». 

Умови конкурсу: 

• до участі у Конкурсі запрошуються художники з різних міст України віком від 18 
років. 

• для участі у Конкурі необхідно заповнити заявку за посиланням: 
https://forms.gle/3X76H8XsWKAS4ieQ8  

• проект мурал-арту, який включає назву, концепцію, кольоровий ескіз, графічний 
макет в електронному вигляді (формат jpeg, 300 dpi), короткий опис реалізації та 
необхідний ресурс для виконання проекту (витратні матеріали); 

• порт фоліо учасника проекту (фото авторських муралів у міському середовищі) та 
конкурсну роботу (ескіз) на email: neuromed.vn@gmail.com 

• подання заявки на участь у Конкурсі розцінюється як згода автора (художника-
учасника) передати виключні права на арт-об’єкт організаторам, а також згоду на 
публікацію ескізу без будь яких претензій щодо авторського права; 

• роботи можуть бути використані для виготовлення друкованих матеріалів та 
тиражування, висвітлені на веб-ресурсах міста та сторінках соціальних мереж, при 
організацій презентацій, виставок, трансляції на телебаченні; 

• прийом конкурсних робіт здійснюється до 20 вересня 2022 року включно. 

 

https://forms.gle/3X76H8XsWKAS4ieQ8
mailto:neuromed.vn@gmail.com


Основні етапи конкурсу: 

- Подача ескізів з 05 вересня до 25 вересня 2022 року; 
- Розгляд ескізів членами Конкурсної комісії та обрання переможця – 23 вересня 

2022 року; 
- Реалізація проекту муралу на об’єкті з вересня до жовтня 2022 року. 

Критерії оцінювання ескізів муралу: 

- креативність підходу до втілення теми; 
- повнота розкриття теми; 
- рівень виконання роботи (стилістична єдність, композиційна цілісність тощо); 
- гармонійність поєднання розпису із архітектурним середовищем міста. 

Визначення переможця: 

Рішення про визначення кращого ескізу стінопису приймає професійна конкурсна комісія, 
до складу якої входять керівник мережі «Нейромед», громадські діячі, журналісти, 
художники та мистецтвознавці. 

Переможець конкурсу отримає грошову винагороду у розмірі 10 000 грн. 

Джерела фінансування:  

Фінансування конкурсу здійснюється мережею Центрів сучасної діагностики «Нейромед», 
відповідно до затвердженого кошторису витрат, не заборонених чинним законодавством 
України. Конкурс є відкритим для партнерства. 

Результати конкурсу будуть розміщені на офіційному веб-ресурсі організатора. 

 

Всю додаткову інформацію можна отримати на сайті https://www.neuromed.ua/  

або за телефоном: (067) 433-29-12, e-mail: neuromed.vn@gmail.com  
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