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ПОЛОЖЕННЯ
КОНКУРСУ «ПРО ЩО РОЗПОВІВ ОСІННІЙ ЛИСТОК»
І. Про конкурс
Чернівецька обласна організація Всеукраїнської дитячої спілки «Екологічна варта» спільно з
Чернівецьким обласним екологічним товариством «Паросток» за сприяння обласної організації
Всеукраїнської екологічної ліги проводить щорічний заочний конкурс «Про що розповів осінній листок».
«Про що розповів осінній листок» – це:
– виготовлення художніх виробів з природного матеріалу;
– літературні твори природоохоронної тематики;
– практична робота з охорони довкілля восени;
– фенологічні спостереження;
– організація та проведення виставок, природоохоронних конкурсів та вікторин;
– залучення до природоохоронної роботи дітей та молоді;
– інформування населення про актуальність екологічних питань.
Завдяки заходам у рамках конкурсу «Про що розповів осінній листок» ми дізнаємось більше про
красу осінньої природи не віртуально, а спостерігаючи за її сезонними змінами, турбуючись про
чистоту довкілля та допомагаючи його зберегти.
II. Мета конкурсу
Виховання дбайливого ставлення до природи рідного краю, розвиток почуття відповідальності
за довкілля;
Практична еколого-природоохоронна робота: виготовлення та розміщення інформаційноагітаційних матеріалів, проведення природоохоронних заходів;
Ознайомлення з фенологічними особливостями рослин рідного краю.
III. Учасники конкурсу
До участі в конкурсі залучаються учнівська та студентська молодь, вихованці закладів позашкільної
освіти, всі небайдужі громадяни Буковини.
IV. Номінації конкурсу
«Наша допомога довкіллю» (творчий звіт про практичну, інформаційно-агітаційну та
дослідницьку роботу восени);
«Розповідь осіннього листка» (оповідання, ессе, вірші, казки);
«Краса осінньої природи» (малюнки, колажі, аплікації, поробки з використанням природного
матеріалу; творчий звіт про організацію та проведення виставок художніх робіт тощо).
V. Умови проведення конкурсу
У конкурсі можуть взяти участь окремі особи та колективи.
Кожна робота повинна мати екологічну спрямованість.
Учасники конкурсу надсилають роботи та заявки (за формою у додатку № 1) на адресу КЗ
ЧОЦЕНТУМ. Визначають переможців у кожній номінації (І, ІІ, ІІІ місце).
VI. Керівництво конкурсу
Керівництво конкурсом, підведення підсумків та визначення переможців здійснює Чернівецька
обласна організація Всеукраїнської дитячої спілки «Екологічна варта».
VII. Порядок підведення підсумків та нагородження переможців
Роботи мають бути представлені до 20 грудня поточного року. Роботи, надіслані пізніше,
розглядатися не будуть. Дата відправки роботи визначається за поштовим штемпелем. Роботи,
надіслані на конкурс, не рецензуються та не повертаються. Кращі роботи будуть направлені
до Всеукраїнської дитячої спілки «Екологічна варта» та рекомендовані до друку у збірках Бібліотеки
ВЕЛ.
Підведення підсумків конкурсу – до 25 січня 2021 року.
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КОНКУРС
«ПРО ЩО РОЗПОВІВ ОСІННІЙ ЛИСТОК»
Назва роботи ____________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Номінація ________________________________________________________________
Автор:
Прізвище ________________________________________________________________
Ім’я _____________________________________________________________________
По батькові ______________________________________________________________
Школа, клас ______________________________________________________________
Керівник
П.І.п-Б.__________________________________________________________________
Місце роботи, посада _____________________________________________________
Поштова адреса __________________________________________________________
(поштовий індекс, район, місто, вулиця, будинок, квартира)
_________________________________________________________________________
Електронна адреса________________________________________________________
Контактний телефон ______________________________________________________
Вимоги до оформлення роботи:
На кожну конкурсну роботу необхідно заповнити заявку.
Обсяг творчих звітів (не враховуючи додатків) та літературних творів – до 4-х
друкованих сторінок. Редактор – Word for Windows, версія не нижче 6.0, шрифт Times
New Roman, розмір 14 пт, формат А4, орієнтація книжкова. Поля: верхнє і нижнє – по
1,5 см, ліве – 2,5 см, праве – 1‚5 см‚ абзац 1,25 см, міжрядковий інтервал 1,5.
Робота подається у паперовому вигляді та на електронному носії (на етикетці
слід вказати прізвище авторів, назву роботи). Електронною поштою робота
надсилається на е-mail з підтвердженням отримання Оргкомітетом. Формат файлів
*.doc або *.rtf. Назва файлу – прізвище автора (наприклад, Petrenko.doc).
Необхідно додати фото- (відео)матеріали, які ілюструють проведену практричну
роботу.

Адреса Оргкомітету:
вул. О. Кошового, 57,
м. Чернівці, 58029
тел. (037-22) 52-18-01
E-mail: kzchocentum@ukr.net
Координатори – Людмила Юріївна Головченко, Лариса Миколаївна Хлус

