ПОЛОЖЕННЯ
про регіональний екологічний конкурс
для шкільної молоді
до Всесвітнього дня здорового харчування
«Харчування в стилі «рости здоровим»
1. Загальні положення
Положення про регіональний екологічний конкурс для шкільної молоді
до Всесвітнього дня здорового харчування «Харчування в стилі «рости
здоровим» (далі – Конкурс) окреслює єдині вимоги щодо визначення
переможців.
1.2. Організатором Конкурсу є кафедра екології, загальної біології та
раціонального
природокористування
хіміко-біологічного
факультету
Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана
Хмельницького.
1.3 Інформація про терміни, умови проведення і результати Конкурсу
розміщується на офіційному сайті кафедри екології, загальної біології та
раціонального
природокористування
Мелітопольського
державного
педагогічного університету імені Богдана Хмельницького за адресою
(http://hb.mdpu.org.ua/kafedra-ekologiyi-ta-zoologiyi/novyny-kafedry/).
2. Мета і завдання Конкурсу
Привернення уваги до нагальних проблем екологічно чистих продуктів
та здорового харчування сучасної молоді Мелітопольщини з метою
формування орієнтирів у молоді міста Мелітополя та району до здорового
способу життя.
Завданнями Конкурсу є:
- розкриття інноваційно-творчого потенціалу молоді м. Мелітополя і
району та його спрямування до здорового способу життя;
- розвиток особистісних якостей, творчих здібностей, самовираження
та здоров’язберігаючих компетентностей молоді Мелітопольщини;
- привернення державної і громадської уваги до екологічних проблем.
3. Учасники Конкурсу
Участь у Конкурсі можуть брати представники шкільної молоді – учні
10-11 класів з керівником: вчителем або батьками, які мешкають в м.
Мелітополі та районі (у широкому розумінні).
До участі в Конкурсі допускаються учасники, які вчасно подадуть свою
конкурсну заявку за встановленою Google-формою відповідно до вимог до
оформлення робіт і графіку проведення Конкурсу, передбачених цим
Положенням.
4. Вимоги до оформлення робіт
Відеоролики (до 3-х хвилин) подаються українською мовою у форматах
avi, wmv. Відеоролик викладається на Інтернет-хмару Google-диску, а
посилання для перегляду – на електронну пошту кафедри (eko-zoo@online.ua).
На початку відеоролику повинна бути вказана така інформація: П.І.Б.

учасника конкурсу, назва навчального закладу, П.І.Б. керівника: вчителя або
одного із батьків.
Кожен учасник може подати одну роботу.
Конкурсні роботи, які надійдуть несвоєчасно чи не відповідатимуть
умовам Конкурсу, або оформлені з порушенням встановлених правил, до
участі в Конкурсі не допускаються.
Роботи, подані на Конкурс, не повертаються і не рецензуються.
Участь у Конкурсі свідчить про те, що автор роботи, у разі перемоги
його конкурсної роботи, передає права інтелектуальної власності на
конкурсну роботу організатору Конкурсу і дає дозвіл на її вільне
використання.
Факт участі в Конкурсі означає ознайомлення та повну згоду учасників
із Положенням про Конкурс.
Беручи участь у Конкурсі, учасник/переможець підтверджують свою
згоду на те, що інформація про факт перемоги, а також ім’я переможця
Конкурсу можуть бути опубліковані в ЗМІ та в соціальних мережах, без
сплати будь-якої винагороди.
Беручи участь у Конкурсі, учасник стверджує, що вся надана ним
інформація, у тому числі та, що містить персональні дані, надана ним на
законних підставах.
Учасники самостійно несуть відповідальність за достовірність наданої
ними інформації та персональних даних (у тому числі контактної інформації).
5. Умови та порядок проведення Конкурсу:
Рішення щодо трьох кращих робіт приймається членами Оргкомітету. У
випадку рівномірного розподілу голосів, головуючий має право вирішального
голосу.
Склад Оргкомітету визначається Організатором.
Етапи проведення Конкурсу:
Дата офіційного старту Конкурсу: 01.10.2020.
Роботи можна подати до: 13.10.2020 (включно).
Визначення найкращих робіт Оргкомітетом: 13.10.2020.
Офіційне онлайн-оприлюднення результатів: 13.10.2020
Нагородження переможців: 16.10.2020
Нагородження відбудеться на засіданні кафедри екології, загальної
біології та раціонального природокористування Мелітопольського державного
педагогічного
університету
імені
Богдана
Хмельницького
(http://hb.mdpu.org.ua/kafedra-ekologiyi-ta-zoologiyi/novyny-kafedry/).
6. Нагородження переможців Конкурсу
Переможці Конкурсу будуть відзначені:
І місце – грошова премія 300 гривень.
ІІ місце – грошова премія 200 гривень.
ІІІ місце – грошова премія 100 гривень.
Контактна особа: завідувач
кафедри Воровка В.П.
096-338-63-40

