
Poster Contest for School Students - 2021 

 Organized by the Arthur C. Clarke Institute for Modern Technologies in Collaboration 
with Asia Pacific Regional Space Agency Forum 

 

A poster contest for the school children is organized by the Arthur C. Clarke Institution for Modern 
Technologies (ACCIMT) annually in collaboration with Asia Pacific Space Agency Forum (APRSAF) 
to enhance the interest and understanding of space science and technology, and encourage children 
to expand their imagination about the universe. This contest will also give children an opportunity 
to delve into the depth of their imagination, exercise their creativity and showcase their ideas in 
art form. 
 

Theme of the poster for 2021  : “I am an astronaut” 

 

Drawing / Painting Rules: 
• The contest is open for participation by children at the age from 8 up to 11 years old as of 

31st     December 2021. (Date of birth: from January 1st, 2010 to December 31st, 2013) 

 

• A Poster must be created by a single student. 
 

• One student is allowed to forward only one poster for the contest. 
 

• Acceptable Tools of drawing/painting include pencil, crayon, water color, oil painting, 
computer drawing, etc. However, photos, wires, and other 3D objects are NOT acceptable. 
The completed artwork must be a flat piece of paper. 
 

• Drawing/painting must be made only on A3 size paper. 
 

• The drawing/painting must not include slogans., must not represent any specific individual, 
organization, country, brand name, or logo marks and must not depict any religious theme. 
Any artwork that violates any of these restrictions is subject to be disqualified 

 

• Drawing/painting must be scanned or taken photograph in JPG format (less than 2MB) and 
should be inserted to the location “Insert Your Drawing” at the bottom of the entry 
application 

 

• A scanned copy or photograph copy of your birth certificate (front page only) in JPG format 
(less than 2MB) should be inserted to the location “Insert Your Birth Certificate” at the entry 
application.   

 

• Please fill the entry application before upload your poster & birth certificate and send it to 
us using the “SEND” button located at the bottom of the application. For every successful 
launch the applicant receives a message “We Received Your Application Successfully”   

 

 

• Closing date of applications is 30th August 2021 

 

 



• Please click here to obtain entry application  
 

 

• For any further clarification please drop an email to astronomyaccimt@gmail.com 

 

 

Three Best posters of this contest will be sent to the APRSAF international poster 
competition which planned to hold in Vietnam. A certificate will be issued for every 
participation in the international competition by the APRSAF.   
 

 
ප ෝස්ටර් තරගපේ පෙවර පේොව : ෙෙ ගගනගමිපෙක්මමි 

තරඟ නීති රීති 
 

❖ වෙස් සීොව 2021 පෙසැම්බර් 31 වන දිනට අවුරුදු 8-11 ේ අතර  ාසල් ශිෂ්යපෙක්ම/ ශිෂ්යාවක්ම විෙ යුතුයි. (2010 ජනවාරි 01 
වන දින සිට 2013 පෙසැම්බර් 31 වන දින ෙක්මවා උ න් දිනෙ පෙදී ඇති අෙට  ෙණක්ම අෙදුම් කළ හැක) 
 

❖ ප ාස්ටරෙ නිෙර්ාණෙ කල යුේපේ එක්ම ශිෂ්යපෙක්ම/ශිෂ්යාවක්ම  ෙණි 
 

❖ එක්ම ශිෂ්යපෙක්ම/ ශිෂ්යාවක පගන් එක්ම නිෙර්ාණෙක්ම  ෙණක්ම භාරගනු ලැපේ. 
 

❖ චිත්ර අඳින ොධ්ය : ඕනෑෙ ෙධ්යෙක්ම භාවිතා කල හැකිෙ ( ැස්ටල්, ැන්සල්,පතල් සාෙම්, දිෙසාෙම්, computer drawing ). 

 

❖ ප ෝස්ටරෙ නිෙර්ාණෙ A3 ප්රොණපේ : මිලිමීටර් 297 × 420 - කඩොසි වල  ෙණක්ම කල යුතුෙ. 
 

❖ නිෙර්ාණවල කිසිඳු අකුරක්ම,වචනෙක්ම, ආෙතනෙක නෙක්ම, ලාාංඡනෙක්ම පහෝ ත්රිොණකරණෙක්ම ඇතුලේ පනාකල යුතුෙ. 
 

❖ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeaNCwF0qCB9SsxWBPogYaHZGJEyuOG5IOrpnLapMfKISZG3w/

viewform ෙන පවේ අඩවිපේ ඇති පෙෙ තරගෙ සෙහා ඇතුලේීපම් අෙදුම් ත පුරවා එෙ අෙදුම් පතහි  හල පකාටපස් ඇති "Insert 

Your Drawing" ෙන ස්ථානපෙන් ඔබපේ ප ෝස්ටරෙ (2MB වලට වඩා අඩු වන අකාරෙට scan පකාට පහෝ චාොරු  ගත පකාට JPG 

පලස සම් ාෙනෙ කරගේ digital ප ෝස්ටරෙ) ෙ ඒ අයුරින්ෙ JPG ආකාරෙට සම් ාෙනෙකරගේ   ඔබපේ උප් ැන්න සහතිකපේ පිට තක්ම 

අෙදුම්  පතහි "Insert Your Birth Certificate" ෙන ස්ථානපෙන් අෙදුම් තට ඇතුල්කරන්න. 
 

❖  ඉන්  සුව ඔබපේ අෙදුම් ත ( ප ෝස්ටරෙ සෙග) අෙදුම්  පතහි  හලින් ඇති "SEND" පබාේතෙ තෙ කිරීපෙන් අ පවත එවිෙ 

හැක.   

❖ අ  පවත සාථර්කව ලැබුණු සිෙලු  අෙදුම් ේ  සෙහා " We Received Your  Application Successfully  " ෙන්න සෙහන් 

 ණිවිඩෙක්ම දිස්පවනු ඇත.    
 

❖ අෙදුම් ත්ර භාරගන්නා අවසන් දිනෙ 2021 අපගෝස්තු ෙස 30 දින බව කරුණාපවන් සලකන පෙන් ඉල්ලාසිටිමු. 
 

❖ ඉහත කරුණුවල ෙම් අ හැදිලිතාවෙක්ම ඇේනම්  ෙණක්ම  හත විෙුේ තැ ෑල ෙගින් ඔබපේ ගැටලුව ෙන්වන්න.   
astronomyaccimt@gmail.com 

 

පෙෙ ප ාස්ටර්  අතරින් ආතර් සී ක්මලාකර්් ආෙතනෙ ෙගින් පතෝරාගන්නා පහාෙෙ ප ාස්පේර් 3 පෙෙ වසර  අගදී විෙේනාෙපේ 
 ැවැේපවන ආසිො ශාන්තිකර කලාපිෙ අභයාවකාශ සාංසෙෙ (APRSAF)  ෙගින් පෙපහෙවනු ලබන ජාතයන්තර ප ෝස්ටර් තරගෙ 

සෙහා ඉදිරි ේ කරන අතර එෙ ප ෝස්ටර් 3 සෙහා එෙ සාංසෙෙ ෙගින් සහභාගිේවෙ උපෙසා සහතික  ේ නිකුේ කරනු ලබයි. 
 

   Astronomy Division          තාරකා විෙයා අාංශෙ, 

Arthur C. Clarke Institute       නීන තාක්මෂ්ණ පිළිබඳ ආතර් සී ක්මලාක්ම ආෙතනෙ 
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