
 

   

 
Міністерство молоді та спорту 

 

 

Положення 

про проведення обласного конкурсу плакатів/малюнків 

«Живи органічно!» 

 

Запорізька міська екологічна громадська організація «Мама-86-

Запоріжжя» в рамках щорічного «Тижня екологічного споживача» (ТЕС) — 

тижневої концентрованої інформаційно-просвітницької кампанії, що має на 

меті популяризацію екологічно відповідального споживання і сфокусована на 

одній із актуальних тем сталого споживання, за підтримки Шведського 

товариства охорони природи, Міністерства молоді та спорту та у співпраці з 

іншими партнерськими організаціями з 26 по 30 вересня 2016 року 

включно проводить обласний конкурс-виставку плакатів/малюнків 

«Живи органічно!» 

 

Мета конкурсу: 

 
Конкурс плакатів/малюнків «Живи органічно» (далі конкурс) – 

мистецький захід, метою якого є підвищити знання школярів Запорізької 

області щодо органічного харчування через творчу роботу – конкурс 

плакатів/малюнків. 

 

 

Загальні положення 

 
Учасником конкурсу може стати будь-яка дитина віком від 6 до 18 років, 

яка навчається та проживає в Запорізької області. Підведення підсумків 

конкурсу проходить у трьох вікових групах (категоріях): 6-10, 11-15, 16-18 

років. Кожному учаснику конкурсу надається право проявити свої творчі 

здібності. 

Об’єктом конкурсу – виставки є плакати/малюнки учасників як 

результат їх творчої діяльності. 

Організатор конкурсу має право на подальше використання поданих 

робіт та розміщення їх електронних версій на порталі «Тиждень екологічного 

споживача в Запоріжжі» із зазначенням імен авторів та назв навчальних 

закладів.  

 

Організатори та партнери конкурсу 

http://www.greenweek.in.ua/index.php/component/weblinks/weblink/6-partners/1-ssnc.html?task=weblink.go
http://www.greenweek.in.ua/index.php/component/weblinks/weblink/6-partners/1-ssnc.html?task=weblink.go


 

Організатором конкурсу виступає Запорізька міська екологічна 

громадська організація «Мама-86-Запоріжжя». 

Організатор конкурсу може залучати до його проведення партнерів та 

спонсорів. 

 

Умови участі у конкурсі 

 

1. Можливість прийняти участь у конкурсі має кожна дитина, яка проживає 

та навчається у Запорізької області віком від 6 до 18 років. 

Учасників розподіляють за наступними віковими категоріями: 

 від 6 до 10 років 

 від 11 до 15 років 

 від 16 до 18 років (включно). 

Конкурсні роботи (плакати/малюнки) мають стосуватися теми органічного 

харчування та землеробства в Україні та мають висвітлювати такі теми: 

Органічне харчування – здорове життя. Що ми їмо? Правила відповідального 

вибору продуктів харчування. 

 

2. Вимоги до робіт (плакатів/малюнків) учасників виставки-конкурсу: 

 розмір роботи має формат – А4, А3, А2, А1. 

 відповідність роботи темі конкурсу. 

 естетичне оформлення конкурсної роботи. 

 на кожній конкурсній роботі необхідно зазначити : 

 назву роботи, техніку виконання (українською мовою); 

 прізвище, повне ім’я та вік автора конкурсної роботи (українською 

мовою); 

 повна назва навчального закладу. 

  

3. Від кожного учасника приймається не більше 3-х робіт. 

 

Критерії оцінки конкурсних робіт (малюнків): 

 
 актуальність та повнота розкриття теми; 

 творчий підхід (забороняється копіювання та запозичення тем з 

відомих робіт тощо); 

 естетичність роботи; 

 організатор конкурсу може висловити власну думку щодо надання 

переваги при визначенні переможця. 

 

Умови проведення конкурсу 

 

1. Конкурс-виставка проводиться з 26 до 30 вересня 2016 року 

включно. 

2. Остаточне визначення переможців відбудеться колегіально 

конкурсним журі, буде визначено по 3 переможця в трьох вікових категоріях. 



3. Конкурсні малюнки передаються спочатку в електронному 

вигляді на електронну пошту vestnikm@gmail.com до 20.09.2016 року, а в 

паперовому вигляді особисто, через уповноважених осіб, поштою чи 

кур’єрською службою на адресу:  69013, м. Запоріжжя, вул. Військбуд, 13 

(Запорізький НВК №19, ДЮГО «Республіка Мрія»)  теж до 20.09.2016 року і 

після зазначеної дати прийматися не будуть. 

 

Нагородження переможців: 

 

При визначенні переможців конкурсу враховується онлайн голосування. 

Переможці конкурсу в трьох вікових категоріях нагороджуються дипломами, 

електронними дипломами, онлайн-дипломом (URL web-сторінки з вітанням 

та словами подяки) та цінними подарунками. 

Інші учасники конкурсу нагороджуються електронними дипломами. 

Урочиста подія нагородження переможців та активних учасників 

Конкурсу, проведення виставки творчих робіт висвітлюються на порталі 

Тижня екологічного споживача  http://vestnikm.wix.com/tec2015  в Запоріжжі 

та в інших ЗМІ.  
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