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Положення
про конкурс творчих робіт "Позитив життя -

2015"

До конкурсу запрошується учнівська студентська та працююча молодь
Київської області.
МЕТА:
- розвиток соціальної активності молоді;
- сприяти участі студентської та шкільної молоді у червонохрестній діяльності;
-популяризація та пропаганда здорового способу життя;
-стимулювання творчої, пізнавальної активності дітей та молоді;
- збільшити суспільне інформування направлене на запобігання негативним
вчинкам відносно здорового способу життя.
ТЕРМІНИ:
Початок конкурсу з 23 листопада 2015 року, роботи в електронному вигляді
надсилаються до 14 грудня 2015 року на адресу: photo@red-cross.org.ua
з приміткою "KOHKYPC'~
Перший етап - публічне оцінювання в соціальних мережах до 24 грудня 2015
року.
Другий етап - визначення переможця на засіданні жюрі до 25 грудня
2015року. При визначенні переможців також обов'язково враховуються
коментарі відвідувачів сайту та кількість відданих голосів за конкурсну роботу.
Оголошення і нагородження переможців 28 грудня 2015 року.
УМОВИ КОНКУРСУ:
На конкурс в електронному вигляді подаються :
I.Заявка на участь в конкурсі включає. Прізвище ім'я по-батькові, вік, місце
навчання/роботи, контактний телефон та електронна адреса.
2. По одній роботі за вибором: малюнок, фото, колаж, проза, віршовий твір з
..
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кожнО! номшаЦll.
До конкурсу не допускаються роботи, які пропагують насильство, релігійну та
етнічну ворожнечу, містять політичну рекламу, пропагують погані звички
(алкоголізм, наркоманію, тютюнопаління).
Беручи участь у конкурсі, автори автоматично дають згоду на використання
будь-коли Їх фоторобіт у рекламних матеріалах, на веб-сайтах. Авторські
права зберігаються за учасниками конкурсу - будь-яка публікація матеріалів
проводиться з обов'язковим зазначенням автора роботи.

ТЕМАТИКА КОНКУРСНИХ РОБІТ:
- "Як я дбаю про своє здоров'я" (формування навичок здорового способу
життя профілактика асоціальних явищ у молодіжному середовищі);
-

позитивних
форм дитячого та
«Живи яскраво!» (популяризація
.
.
МОЛОДІЖНОГО
ДОЗВІЛля,пропаганда здорового способу життя, спорту,
туризму і т.д.);
"Червоний Хрест на варті здоров'я" (участь дітей та МОЛОДІв роботі
Товариства Червоного Хреста).

Переможці нагороджуються грамотами Товариства Червоного Хреста України
та подарунками.

Роботи оцінює жюрі в складі:
1. Гуленко Олег Миколайович - голова Київської обласної організації
Товариства Червоного хреста України;
2. З ОБЛДЕРЖАДМП-ПСТРАЦІЇ ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ
3. Жураківська Катерина Петрівна - голова КИ1вського обласного
молодіжного клубу Червоного Хреста;
4. Степура Іван Сергійович - заступник голови
КИІВського обласного
молодіжного клубу Червоного Хреста.

