УМОВИ
проведення міського екологічного конкурсу
«Вода – джерело життя на Землі»
1. Загальні положення
1.1. ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА» спільно з управлінням освіти і науки Білоцерківської міської
ради проводить міський екологічний конкурс «Вода – джерело життя на Землі» (далі –
Конкурс), присвячений Всесвітньому дню водних ресурсів (22 березня).
1.2. Координатором

Конкурсу

виступає

Центр

еколого-натуралістичної

творчості

Білоцерківської міської ради (далі – ЦЕНТ БМР).
2. Мета та завдання Конкурсу:
2.1. Конкурс проводиться з метою:
 розширення знань про проблему забруднення води та її надмірного споживання
людиною;
 сприяння вживанню чистої води в протилежність солодким та забарвленим напоям;
 усвідомлення необхідності захисту якості та економії води;
 ознайомлення з наслідками подальшого забруднення води на нашій планеті;
 розвиток навичок логічного і творчого мислення;
 розвиток здібностей розв'язання проблемних завдань;
 підтримка всебічних здібностей дітей, створення умов для розвитку інтересів.
2.2. Головними завданнями є:
 залучення учнівської молоді до практичної природоохоронної роботи;
 формування екологічної свідомості учнівської молоді.
3. Учасники Конкурсу
3.1. До участі в Конкурсі запрошуються учнівські колективи закладів загальної середньої та
позашкільної освіти.
4. Порядок і термін проведення Конкурсу
4.1. Конкурс проводиться у два етапи:
 І етап – заочний (відбір конкурсних матеріалів до очного етапу);
 ІІ етап – очний (презентація та захист робіт, нагородження учасників та переможців).
4.2. До участі у конкурсі приймаються роботи на тему «Вода – це життя», що відповідають
наступним номінаціям:
 «Художня робота» (для учнів 1-4 класів);
 «Інсталяція» (для учнів 5-7 класів);
 «Відеоролик» (для учнів 8-10 класів).
4.3. Вимоги до конкурсних робіт:

 роботи подаються у зазначений термін;
 від закладу подається заявка на участь у Конкурсі (додаток);
 робота має бути індивідуальною;
 відповідність темі та номінаціям конкурсу;
 художня робота виконана у довільній техніці, формату А-4 на акварельному папері;
 інсталяція – розміром не менше 80 х 100 см. Матеріали для виготовлення інсталяції
довільні. До участі у заочному етапі Конкурсу може бути надіслано фото робіт на
електронну адресу координатора (sun-bcekolog@ukr.net);
 відеофільм на тему «Вода – це життя», виконаний українською мовою. Відеофільм
повинен бути записаний на диск CD-R, CD-RW або DVD-R, DVD-RW. Програма для
запису − Windows Move Maker, формат AVI, MPEG4. Тривалість відеофільму – до 10
хвилин.
4.4. Журі Конкурсу відбирає найкращу роботу за такими критеріями:
 відповідність темі Конкурсу, повнота її розкриття;
 власна творча неповторність;
 актуальність порушеної проблеми;
 науковий підхід до вирішення порушеної проблеми;
 пізнавальне та виховне значення роботи;
 рівень майстерності;
 якість виконаної роботи;
 стиль, грамотність, логічність викладу, креативність подачі та презентації проекту.
4.5. Матеріали до І (заочного) етапу приймаються координатором (ЦЕНТ БМР) до 2 квітня
2019 року.
4.6. Орієнтовна дата проведення ІІ (очного) етапу – 11 квітня 2019 року (15.00). Місце
проведення: вул. Сухоярська 14, 3-й поверх, актова зала (ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»)
4.7. До очного туру необхідно підготувати захист робіт, що відповідають номінаціям
«Інсталяція» та «Відеоролик»:
 виступ на 7-10 хвилин;
 тезово викладається завдання та висвітлюється головна ідея роботи;
 захист супроводжується мультимедійною презентацією (до 10 слайдів), ілюстраціями та
роздатковим матеріалом.
5. Підведення підсумків та нагородження переможців
5.1.За підсумками визначаються переможці Конкурсу, які будуть нагороджені грамотами ТОВ
«БІЛОЦЕРКІВВОДА», управління освіти і науки Білоцерківської міської ради та цінними
подарунками від ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА».

5.2.Роботи переможців будуть представлені на виставці у ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА» або
розміщені на банерах вулиць міста в якості соціальної реклами.
5.3.Інформація про підсумки міського конкурсу «Вода – джерело життя на Землі» розміщується
на офіційному сайті ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА» http://bcvoda.com.ua
5.4. Адреса координатора Конкурсу: Центр еколого-натуралістичної творчості:
вул. Короленка, 3-а.
Телефон для довідок (04563)5-36-50.
E-mail: sun-bcekolog@ukr.net
Додаток
Заявка
на участь у міському конкурсі
«Вода – джерело життя на Землі»
Найменування закладу освіти (загальної середньої, позашкільної):
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Вік учасників: _____________________________________________________
Назва конкурсної роботи:
__________________________________________________________________
Коротка анотація конкурсної роботи: _________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Контактний телефон, електронна адреса учасника:
______________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Прізвище, ім’я, по батькові, посада керівника конкурсної роботи:
______________________________________________________________________

