St .Gregorios Orthodox Christian Youth Movement
A Spiritual Organization of St. Gregorios Indian Orthodox Maha Edavaka, Kuwait
(Under the Diocese of Calcutta)

Register No: 16.86-5/05

പ്രീരരാറിരയാെ്

യുവജനപ്രസ്ഥാനത്തിന്സറ

കർത്താവിൽ പ്രിയരേ
കുവവറ്റ്

സെന്റ്

കുവവറ്റിസെ

ഓർത്തര

ാൿെ്

വപ്കസ്തവ

ഇടവകകളിസെ

മുതൽ

വർണ

അംരങ്ങൾക്കായുള്ള ഉരനയാെ ചിപ്തേചനാ മത്സേം
സവള്ളിയാഴ്ച അബ്ബാെിയ സെന്റ് രജാർജ് ചാപ്പെിൽ വച്ച്

വയസ്സ്

ോത്സവ്

മണി മുതൽ

ആഭിമുഖ്യത്തിൽ
വസേ

പ്രായമുള്ള

സെപ്രുവേി

വസേ നടത്തസപ്പടുന്നു അരന്ന

ദിവെം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കായി ചിപ്തേചനാ ക്ലാെും പ്കമീകേിക്കുന്നതാണ്
പ്രെി

ണ്ട്

വവെ് പ്രെി

ൊ രജക്കര് രതാമെ്

ണ്ട്

ൊ ജിജു രജാർജ്

സെപ്കട്ടറി

കൺവീനർ

അരി അെക്സാണ്ടർ

രജാരി ഈപ്പൻ

Drawing & Coloring Competition
Category

Age Group

Topic

Item Used

Sub Junior
Junior
Intermediate
Seniors

4 to 7
8 to 12
13 to 18
19 to 45

The Birth Of Jesus Christ
Christ in the Garden of the Gethsemane
St.Mary and child Jesus Christ
Portrait of Jesus Christ

Crayon/Pencil
Pencil /Water /Acrylic Colour
Water colour/Acrylic Colour
Pencil

Essay Competition
Category

Age Group

Junior
Intermediate

8 to 12
13 to 18

Seniors

19 to 45

Topic
Humility is the way to God (ൊളിതയത്തിെൂസട വദവത്തിങ്കരെക്കു
Challenges faced by the Youth യൗവനത്തിസെ സവല്ലുവിളികൾ
Reflection on Marthoman tradition as a way of Pilgrimage
മാർരത്താമാ വരതൃകം ഒേു തീർത്ഥാടനം

മത്സേനിരന്ധനകൾ
െര്ജൂനിയർ ചിപ്തേചനാ മത്സോർത്ഥികൾക്ക് പ്കരയാൺ കളർ സരൻെിൽ എന്നിവയും ജൂനിയർ
ഇന്റർമീ ിയറ്റ് െീനിയർ മത്സോർത്ഥികൾക്ക് വാട്ടർ കളർ അപ്കെിക്ക് കളർ രവരം ഉണങ്ങുന്ന തേം
നിറക്കൂട്ടുകൾ എന്നിവയും ഉരരയാരിക്കാവുന്നതാണ് മത്സോർത്ഥികൾ അവർക്കാവശ്യമുള്ള കളറിംര്
ൊമപ്രികൾ സകാണ്ട് വരേണ്ടതാണ്
ഉരനയാെം മെയാളം ഇംഗ്ലീഷ് എന്നീ ഭാഷകളിൽ എഴുതാവുന്നതാണു
മത്സേങ്ങളുസട െമയം
ഉരനയാെത്തിനുള്ള
നൽകുന്നതായിേിക്കും

മിനിറ്റ് ആയിേിക്കും

A4

രരപ്പർ

ചിപ്തേചനക്കുള്ള

ആർട്

രരപ്പർ

എന്നിവ

യുവജന

ഏസതങ്കിെും
വിഭാരത്തിൽ
മൂരന്നാ
അതിൽ
കുറരവാ
മത്സോർത്ഥികൾ
രസങ്കടുക്കുന്നസതങ്കിൽ ആ വിഭാരത്തിൽ എവർരറാളിങ് രപ്ടാെി മാപ്തമാണ് നൽകുക
േജിെ്രപ്ടഷനുള്ള അവൊന തിയ്യതി

പ്രസ്ഥാനം

മാപ്തമാണ്

സെപ്രുവേി

േജിെ്രപ്ടഷനും കൂടുതൽ വിവേങ്ങൾക്കുമായി
താത്രേയസപ്പടുന്നു

എന്നീ നമ്പറുകളിൽ രന്ധസപ്പടുവാൻ

മത്സരനിബന്ധനകൾ / Conditions and Clauses
െര്ജൂനിയർ ചിപ്തേചനാ മത്സോർത്ഥികൾക്ക് പ്കരയാൺ കളർ സരൻെിൽ എന്നിവയും ജൂനിയർ
ഇന്റർമീ ിയറ്റ് വാട്ടർ കളർ
അപ്കെിക്ക് കളർ രവരം ഉണങ്ങുന്ന തേം നിറക്കൂട്ടുകൾ എന്നിവയും
െീനിയർ
മത്സോർത്ഥികൾക്ക്
സരൻെിെും
ഉരരയാരിക്കാവുന്നതാണ്
മത്സോർത്ഥികൾ
അവർക്കാവശ്യമുള്ള കളറിംര് ൊമപ്രികൾ സകാണ്ട് വരേണ്ടതാണ്

Participants has to bring the coloring materials. Sub junior category may use Crayons / Color
pencils. Junior, Intermediate and seniors can use water / acrylic color.

ഉരനയാെം മെയാളം ഇംഗ്ലീഷ് എന്നീ ഭാഷകളിൽ എഴുതാവുന്നതാണു

Essays can be written in either Malayalam / English.
മത്സേങ്ങളുസട െമയം

മിനിറ്റ് ആയിേിക്കും

Time duration for the competition will be 90 Minutes

ഉരനയാെത്തിനുള്ള
നൽകുന്നതായിേിക്കും

A4

രരപ്പർ

ചിപ്തേചനക്കുള്ള

ആർട്

രരപ്പർ

എന്നിവ

യുവജന

പ്രസ്ഥാനം

OCYM will provide the A4 Paper for Essay writing and Art paper for Drawing & Painting
competition
ഏസതങ്കിെും
വിഭാരത്തിൽ
മൂരന്നാ
അതിൽ
കുറരവാ
മത്സോർത്ഥികൾ
രസങ്കടുക്കുന്നസതങ്കിൽ ആ വിഭാരത്തിൽ എവർരറാളിങ് രപ്ടാെി മാപ്തമാണ് നൽകുക

മാപ്തമാണ്

In the event where for a specific category, there happened to be less than 3 participants,
then only the Ever rolling trophy will be given for that category
Decisions taking by the Judging panel is final.

