Положення про проведення обласного фотоконкурсу
«Позитив життя - 2016»
1. Загальні положення
У рамках міжнародного проекту «Громадські ініціативи з охорони
здоров’я» Київська обласна організація Товариства Червоного Хреста
України спільно з департаментом освіти і науки Київської обласної
державної адміністрації проводить обласний конкурс творчих робіт «Позитив
життя - 2016» (далі - Конкурс).
2. Мета і завдання Конкурсу
2.1. Мета Конкурсу – розвиток соціальної активності молоді,
сприяння участі студентської та шкільної молоді у діяльності Червоного
Хреста.
2.2. Завдання Конкурсу – популяризація та пропаганда здорового
способу життя, стимулювання творчої, пізнавальної активності дітей та
молоді, збільшення суспільного інформування, направленого на запобігання
негативним вчинкам серед молоді.
3. Порядок проведення Конкурсу
3.1.

Конкурс проводиться у два етапи:

3.2. І етап – початок Конкурсу з 1 грудня 2016 до 15 грудня 2016
року. Конкурсні роботи надсилаються до 15 грудня
2016
року в
електронному вигляді на адресу: 150211@ukr.net з приміткою «конкурс».
ІІ етап – визначення переможця на засіданні журі до 20 грудня 2016
року.
3.3. Тематика конкурсних робіт:
«Як я дбаю про своє здоров'я» (формування навичок здорового способу
життя, профілактика асоціальних явищ у молодіжному середовищі);
«Живи яскраво!» (популяризація позитивних форм дитячого та
молодіжного дозвілля, пропаганда здорового способу життя, спорту, туризму
і т. д);
«Червоний Хрест на варті здоров'я» (участь дітей та молоді в роботі
Червоного Хреста).
Від кожного району, міста області подається не більше 1 роботи у
кожній номінації.
3.4. На Конкурс в електронному вигляді подається заявка учасника,
де вказується прізвище, ім'я, по батькові, вік, місце навчання (роботи),
контактний телефон та електронна адреса.

3.5. До Конкурсу не допускаються роботи, які пропагують
насильство, релігійну та етнічну ворожнечу, містять політичну рекламу,
пропагують шкідливі звички.
3.6. Автори конкурсних робіт автоматично дають згоду на
використання робіт у рекламних матеріалах, на веб-сайтах. Авторські права
зберігаються за учасниками Конкурсу, публікація матеріалів проводиться з
зазначенням автора роботи.
4. Учасники Конкурсу
До участі у Конкурсі допускаються учні та вихованці навчальних
закладів, студенти та працююча молодь Київської області.
5. Визначення та нагородження переможців конкурсу
5.1. Оцінює фотороботи журі у складі:
Гуленка Олега Миколайовича – голови Київської обласної організації
Товариства Червоного Хреста України;
представника департаменту освіти і науки Київської обласної
державної адміністрації;
Ковтун Катерини Петрівни – голови Київського обласного
молодіжного клубу Червоного Хреста;
Степури Івана Сергійовича – заступника голови Київського обласного
молодіжного клубу Червоного Хреста;
Кожедуб Галина Іванівна – районний координатор проекту
5.2. За результатами ІІ етапу Конкурсу журі визначає його
переможців у кожній номінації.
5.3. Учасники Конкурсу, які посіли призові місця у ІІ етапі
нагороджуються грамотами Товариства Червоного Хреста України та
подарунками.
6. Фінансування Конкурсу
Витрати на проведення І та ІІ етапів Конкурсу здійснюється за рахунок
Товариства Червоного Хреста України.

