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ПОЛОЖЕННЯ
про конкурс робіт дитячої творчості
«Сіверський Донець – очима молоді»
Конкурс «Сіверський Донець – очима молоді» присвячений Дню
Сіверського Дінця. Тема конкурсу визначається девізом Дня Сіверського Дінця.
1. Мета і головні завдання
Метою конкурсу «Сіверський Донець – очима молоді» (далі – конкурс) є:
- формування у молодого покоління українців прогресивного екологічного
світогляду та активної громадянської позиції з природоохоронних питань;
- виховання дбайливого ставлення до водних ресурсів рідного краю та
усвідомлення важливості річки Сіверський Донець як основної водної артерії
сходу України, яка забезпечує життєдіяльність нашого регіону – промислово
навантаженого, з високою щільністю населення та відчутним дефіцитом водних
ресурсів;
- залучення учнівської та студентської молоді, а також широкого кола
громадськості до заходів, спрямованих на поліпшення стану, збереження,
відновлення та раціональне використання водних ресурсів, відродження
джерел, річок, озер та інших водних об’єктів регіону;
- заохочення дітей до творчості і пізнання себе як частки природи;
- розвинення інтересу молоді до проведення системних досліджень
екологічної спрямованості на прикладі вивчення водних ресурсів рідного краю;
- підтримка природоохоронних ініціатив учасників конкурсу та педагогів
як невід’ємна складова екологічно-патріотичного виховання населення.
2. Організатори конкурсу
Організаторами конкурсу є:
- Сіверсько-Донецьке басейнове управління водних ресурсів;
- громадська організація «Сіверський Донець – відродження»;
- громадські організації екологічного напряму діяльності (за згодою).
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3. Учасники конкурсу
До участі у конкурсі «Сіверський Донець – очима молоді» запрошуються
учні та студенти загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних та
вищих навчальних закладів, а також діти працівників Сіверсько-Донецького
БУВР, які відповідно до напряму конкурсу надали оргкомітету конкурсу
належним чином оформлені творчі роботи.
4. Номінації конкурсу
1) Фотографії.
2) Малюнки.
3) Вірші, твори.
4) Дослідницькі роботи.
5) Вироби з природних та прикладних матеріалів.
6) Стінгазети, плакати, буклети.
5. Терміни і місце проведення конкурсу
Конкурс проводиться протягом місяця перед відзначенням Дня
Сіверського Дінця.
Учасники конкурсу надають свої роботи організаційному комітету
конкурсу за адресою: 84122, м. Слов’янськ, вул. Торська, 35 (колишня
вул. Комунарів), Сіверсько-Донецьке басейнове управління водних ресурсів,
тел. (0626) 62-16-05.
Перший етап конкурсу – відбірковий, протягом якого конкурсною
комісією відбираються роботи відповідно до теми та основної мети конкурсу.
Другий етап конкурсу – підведення підсумків, нагородження переможців.
6. Оформлення матеріалів, що подаються на конкурс
Для участі у конкурсі подаються:
- відповідно оформлені роботи (з інформацією про автора на етикетках);
- перелік конкурсних робіт з інформацією про авторів та контактами
відповідальної особи (для навчальних закладів), що надаються у паперовому
варіанті (разом з роботами) та електронному MS Word форматі на e-mail:
sdbuvr@slav.dn.ua з приміткою «На конкурс»).
Один учасник у кожній з номінацій може надати лише одну роботу
(оригінал).
Кожна робота має бути забезпечена етикеткою з інформацією про автора:
- назва роботи і номінація;
- прізвище, ім’я автора;
- число повних років;
- назва учбового закладу, клас / курс;
- П.І.Б. керівника роботи (якщо є).
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До участі у конкурсі допускаються:
- малюнки, виконані у будь-якій техніці;
- авторські фотографії форматом А4 (у файлах);
- вироби з природних та прикладних матеріалів;
- творчі роботи (вірш, твір, дослідницька робота) в рукописному або
друкованому вигляді.
7. Порядок підведення підсумків конкурсу
Надані на конкурс роботи відповідно до номінацій аналізуються та
оцінюються конкурсною комісію за багатобальною системою оцінювання та
окремими для кожного напрямку критеріями. Рішення комісії оформлюється
протоколом, що не підлягає перегляду.
8. Порядок нагородження переможців конкурсу
Переможці нагороджуються цінними призами, дипломами оргкомітету
відповідно до номінацій та особисто запрошуються оргкомітетом для
нагородження.
Протягом 5 днів після завершення конкурсу його підсумки розміщуються на
сайті Сіверсько-Донецького басейнового управління водних ресурсів за
електронною адресою: www.sdbuvr.slav.dn.ua.
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