ПОЛОЖЕННЯ

дитячого басейнового конкурсу «Мальовничі річки Західного
Бугу та Сяну»
1. Мета та основні завдання конкурсу
Конкурс «Мальовничі річки Західного Бугу та Сяну» (далі-Конкурс)
спрямований на залучення дітей, учнівської та студентської молоді,
громадськості до заходів, спрямованих на збереження екосистеми річок
суббасейнів Західного Бугу та Сяну.
Завдання конкурсу:
• формування екологічної свідомості та поглиблення екологічних знань
дітей, учнівської та студентської молоді;
• виховання дбайливого та ощадливого ставлення до природи рідного
краю;
• виховання любові до рідної природи через використання засобів
художньо-естетичного сприйняття довкілля;
• висвітлення актуальних проблем стану водних ресурсів, його
реального впливу на здоров’я людей.
2. Організатори конкурсу
 Басейнове управління водних ресурсів Західного Бугу та Сяну
 Волинський регіональний офіс водних ресурсів
 Департамент екології та природних ресурсів Львівської обласної
державної адміністрації
 Львівська
обласна
організація
Товариства
меліораторів
та
водогосподарників України
3. Учасники конкурсу
До участі у Конкурсі запрошуються діти, учні та студенти загальноосвітніх,
професійно-технічних, позашкільних та вищих навчальних закладів віком до 17
років басейну Вісли (суббасейнів Західного Бугу та Сяну) на території Львівської та
Волинської областей, які відповідно до напрямку Конкурсу надіслали до Конкурсної
комісії належним чином оформлені творчі роботи.
4. Номінації Конкурсу:
• «Малюнок»;
• «Вироби виготовлені з природніх та ужиткових матеріалів»
• «Фоторобота»;
• «Вірш».
Для кожної номінаціє встановлено три вікові категорії:
І категорія – до 6 років;
ІІ категорія – від 6 до 12 років;
ІІІ категорія – від 12 до 17 років.

5. Термін та умови прийому робіт
Збір робіт триває з 1 вересня по 1 червня.
До участі в Конкурсі приймається не більше 2-х робіт від кожного учасника.
Роботи необхідно надсилати на адресу БУВР річок Західного Бугу та Сяну: вул.
Родини Крушельницьких, 14, м. Львів, 79017 до 1 червня.
Роботи, що надійдуть після 1 червня жюрі не розглядатиме.
Оформлення матеріалів на Конкурс
Роботи мають відповідати тематиці Конкурсу.
Малюнки подаються у форматах від А4 до В2.
Розмір фотороботи має становити 20х30 см.
Вірші подаються на аркушах А4 формату, об’єм тексту не повинен
перевищувати трьох сторінок (шрифт 14, Times New Roman, інтервал –
півтора), українською мовою.
- До роботи обов’язково має бути долучено анкету учасника Конкурсу.
6.
-

7. Порядок підведення підсумків Конкурсу
Подані на Конкурс роботи відповідно до номінацій, аналізуються й оцінюються
за багатобальною системою оцінок конкурсною комісію. Конкурсну комісію збирає
БУВР річок Західного Бугу та Сяну. До складу журі не можуть входити учасники
Конкурсу, або споріднені з ними особи.
Призові місця: І місце, ІІ місце, ІІІ місце
8. Порядок нагородження переможців Конкурсу
Переможці нагороджуються цінними призами, дипломами відповідно до
номінацій та особисто запрошуються організаторами Конкурсу для нагородження.
Нагородження переможців може бути організовано загальною церемонією або
церемоніями нагородження в кожній області окремо.
Проведення Конкурсу та його підсумки підлягають висвітленню у засобах
масової інформації.
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