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ПОЛОЖЕНННЯ
ПРО ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ КОНКУРС
«Скажи: «Пластику – НІ! Зеленому майбутньому – ТАК!» - 2018
ПЕРЕДУМОВИ СТВОРЕННЯ
22 квітня щороку світ відзначає Міжнародний День Землі, встановлений ООН у 2009 році (резолюція
Генеральної Асамблеї ООН № A/RES/63/278
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N08/487/49/PDF/N0848749.pdf?OpenElement ). У 2018 році
цей день присвячений висвітленню проблеми забруднення пластиковими відходами.
Історія цієї події бере свій початок з першого визнаного свята Землі. У 1970 році політичний діяч США
Гейлорд Нельсон ініціював створення студентського руху в захист навколишнього середовища. Передбачалося, що
це буде разова акція, коли студенти Гарварду пройдуть парадом з плакатами, що закликають до збереження природи.
Головним завданням акції було звернути увагу людей на те, що, руйнуючи навколишнє середовище, вони
гублять і самих себе. В результаті технічного прогресу, зростаючий антропологічний прес, згубно позначається на
всьому: на кліматі; на живих істотах, що знаходяться на межі вимирання або незворотньо зникають; на повітрі і воді,
що перенасичуються шкідливими елементами в результаті людської діяльності.
Але захід мав великий успіх, і з кожним роком популярність його зростала, досягнувши неймовірних
розмірів, коли більше 20 мільйонів людей в один день влаштовували екологічні маніфестації. У підсумку Нельсон
зазначив, що він всього лише поклав початок, а День Землі створив себе сам.
В результаті цієї масштабно розгорнутої програми в Америці було прийнято багато законів про збереження
навколишнього середовища, і в 2009 році Організація об'єднаних нація офіційно постановила вважати 22 квітня Днем
Землі.
В цей день у всьому світі проходять паради, концерти та маніфестації, що закликають до захисту природи.
Також проводяться різні екологічні заходи, влаштовуються перформанси, школярі малюють крейдою на асфальті
картини на екологічну тематику.
Ми приєднуємося до цієї міжнародної ініціативи і закликаємо всіх підтримати загальнолюдські позитивні
зусилля, спрямовані на вирішення нагальних екологічних проблем.
Забруднення нашої планети пластиковими відходами є одним з найпотужніших за об'ємами та наслідками,
проте вирішення цієї проблеми існує. Саме для привернення уваги до проблеми, опанування шляхів вирішення та
виховання еко-свідомості ми започатковуємо цей екологічний конкурс.
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OCHOBHІ ПОЛОЖЕННЯ

Всеукраїнський дитячий екологічний конкурс «Скажи: «Пластику – НІ! Зеленому майбутньому – ТАК!»
заснований благодійною організацією «Благодійний фонд «Лелекера» (далі Фонд) у 2018 році. Конкурс є складовою
частиною благодійної програми «Шлях Додому», що впроваджується Фондом з 2017 року. Рішенням Оргкомітету
Конкурсу до складу засновників можуть вводитись інші організації та відомства.
Оргкомітет конкурсу складається з представників організацій-засновників конкурсу. Оргкомітет:
-

формує журі конкурсу;
створює робочі групи, що забезпечують реалізацію конкурсу;
забезпечує інформаційну підтримку конкурсу.

Конкурс проводиться щорічно.
Місія конкурсу – заохотити підростаюче покоління до вирішення проблем в області збереження природної
спадщини нашої планети. Заохотити дітей та молодь до простих та ефективних дій зі зменшення пластикового
забруднення в місці проживання.
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МЕТА ТА ЗАВДАННЯ КОНКУРСУ
1

2.1

2.2

Метою цього конкурсу є розвиток екологічної самоосвіти, формування еко-культури у підростаючого покоління,
підтримка і розвиток еко-волонтерства, формування взаємозв'язку між діями екологічного спрямування,
громадянською активністю та благодійністю.
Завдання конкурсу:
• розкриття природнього творчого потенціалу;
• усвідомлення особистого внеску у вирішення екологічних і соціальних проблем;
• підвищення інтересу підростаючого покоління до професій еколого- біологічного спрямування;
• висвітлення найкращих почуттів доброти, справедливості та відповідальності за свої дії.
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ПОРЯДОК ТА ПРАВИЛА УЧАСТІ

3.1 До участі у Конкурсі запрошуються вихованці дитячих садків, учні шкіл, гімназій, ліцеїв, коледжів, дитячих та
юнацьких творчих колективів, студій, центрів тощо.
Приймати участь у Конкурсі мають можливість:
 окремі навчальні заклади дошкільного виховання, загальноосвітні, професійні, позашкільної освіти будь-якої
форми власності;
 окремі команди еко-активістів чисельністю 5-15 осіб, сформовані за принципом спільного навчання, проживання
або суспільних інтересів;
 індивідуальні учасники будь якого віку зазначеного умовами Конкурсу.
Конкурс проводиться у декілька етапів, учасники умовно розподіляються в чотирьох вікових категоріях:
1 група: дошкільнята
2 група: 6 – 10 років (початкова школа)
3 група: 11 – 14 років (середня школа)
4 група: 15 – 18 років (старша школа)
Для участі в Конкурсі необхідно зареєструвати заявку з 11 по 22 квітня 2018 року на сайті www.lelecare.org
3.2

Конкурс проводиться поетапно:

Етап 1. «Долучайся!» є заохочувальним та обов'язковим для навчальних закладів дошкільного виховання,
загальноосвітніх, професійних, позашкільної освіти будь-якої форми власності.

Умови та терміни проведення.
1. Зареєструвати заявку про участь у конкурсі до 22 квітня 2018 року, вказавши ПІБ,
посаду та контакти координатора по своєму закладу.
2. Провести 1 захід (урок, презентацію на 15-20 хвилин, позашкільну годину) присвячену
Міжнародному Дню Землі з акцентом на проблему пластикових забруднень і анонсом
участі закладу у Конкурсі. Захід має бути проведений по 15 травня 2018 року включно.
Ми не обмежуємо творчий підхід навчальних закладів до відзначення дати. Захід може
бути проведено:
як історичну довідку про початок громадських ініціатив, що стосуються екологічних
проблем планети;
- як урок англійської мови, адже більшість інформації по темі існує саме англійською;
- як урок біології;
- позакласний захід, тощо.
До проведення заходу за бажанням і можливостями можуть бути залучені волонтери
Фонду або представники інших громадських об’єднань екологічного спрямування. Фото з
заходу просимо надіслати до 31 травня 2018 року
на електронну адресу
lelecare.charity@gmail.com з зазначенням в листі назви закладу і населеного пункту.
Для індивідуальних учасників Етапу 3 п.2 (проведення заходу) необов’язковий.
Етап 2. «Дій!» є обов'язковим для всіх, хто зареєструвався на участь у конкурсі, незалежно від вікової групи та
формату (груповий або індивідуальний)
Умови та терміни проведення.
Другий етап проводиться чотирма хвилями та направлений на безпосередній збір пластику (насамперед,
пластикових кришечок) для передачі на переробку. Для ефективного та прозорого збору використовуються
наступні маркери: інформування, збір, контроль, звітність. Усі навчальні заклади, що зареєструються на участь
у Конкурсі отримають покрокові інформаційні матеріали для безпечного, відповідального і екологічного збору
пластикових кришечок і проведення кришечкових флешмобів.
Хвиля 1 триває з 23 квітня по 31 травня 2018 року.
Хвиля 2 триває з 01 червня по 10 вересня 2018 року.
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Хвиля 3 триває з 11 вересня по 31 жовтня 2018 року.
Хвиля 4 триває з 01 листопада по 11 грудня 2018 року.
Кожна хвиля завершується передачею зібраного пластику на користь Фонду зі зважуванням та оформленням
відповідних актів. Проміжні підсумки кожної хвилі оприлюднюються на сайті Фонду та інших інформаційних
майданчиках (сторінка у фейсбуці, ютуб і т.п.) Долучитись до збору можна з будь якої хвилі.
Для підведення підсумків загальна вага зібраного однією командою (школою, ДНЗ тощо) ділиться на кількість
учнів у навчальному закладі (учасників збору). Результат по кожній хвилі записується в рейтингову таблицю.
Умови вивезення пластику на переробку будуть надіслані кожному учаснику після завершення реєстрації. Для
оптимізації транспортних витрат ми маємо побачити повну зареєстровану кількість учасників в кожній області
чи районі. Терміни вивезення 10 календарних днів по завершенню кожної хвилі.

Етап 3. «Твори!» є вільним для участі як індивідуальних учасників і команд еко-активістів, так і для

навчальних закладів.

Умови та терміни.
Для участі в Етапі 3 потрібно обрати номінацію та виконати творчу роботу, дотримуючись термінів. Етап триває
з 23 квітня до 15 вересня 2018 року. Конкурсні
o

Номінація «Екологічний плакат».
Намалюйте плакат який покроково розповідає:
- як класифікуються пластикові відходи за типами і можливістю переробки;
- що потрібно зробити, щоб зменшити накопичення пластикових відходів;
- довільна тема, яка доступно доносить інформацію про проблему пластикових забруднень і шляхи її
вирішення.
До участі приймаються роботи, виконані у будь-якій техніці (акварель, масло, фломастери, олівці,
аплікація, комп'ютерна графіка, тощо). Розмір роботи від А3 до А1 (за вибором).

o

Номінація «Шалена кришечка».
Намалюйте картину або плакат, з пластиковою кришечкою, яка є основним елементом Конкурсу:
- кришечка як головний герой боротьби з пластиковими забрудненнями;
- кришечка як герой коміксу про пригоди Шаленої Кришечки у світі природи від створення до
переробки.
До участі приймаються роботи, виконані у будь-якій техніці (акварель, масло, фломастери, олівці,
аплікація, комп'ютерна графіка, тощо). Розмір роботи від А4 до А1 (за вибором).

o

Номінація «Я – лідер!»
Підготуйте план та проведіть еко-урок або презентацію на тему:
- «Проблема пластикових забруднень та шляхи її вирішення, доступні кожному»;
- «Як стати більш ефективним у суспільстві, поєднати екологію і благодійність?»
Важливо: урок має бути підготовлений і проведений одним або декількома учнями для свого або іншого
класу. Допомога вчителів вітається, проте роль лідерів процесу має бути віддана учням.
До участі приймаються відеозаписи уроків (тривалістю до 20 хвилин), презентація в форматі .pdf або
фотоматеріали у .jpeg з прикладеним до них планом уроку/презентації

o

Номінація «Зелена книга».
Напишіть твір, вірш або художнє оповідання на тему екології та/або актуальних соціальних проблем і їх
впливу на майбутнє людства і планети. Ми не обмежуємо цю номінацію окресленням суто проблеми
пластику, оскільки політ творчості не має меж. Але твір має розкривати тему збереження навколишнього
середовища або дотичних до неї (важливість біорізноманіття / зміни клімату і чинники впливу / технології
переробки відходів / зв'язок екологічних і соціальних проблем у суспільстві).
До участі приймаються роботи, написані у будь-якому літературному стилі (історії з реального життя,
фантастика, анти-утопія, історичний погляд, пригоди, газетна колонка, тощо). Розмір твору довільний, але
не менше рекомендованого до написання для вікової групи, до якої відноситься учасник.

4

ВИМОГИ ДО КОНКУРСНИХ РОБІТ

4.1
Конкурсна робота повинна відповідати тематиці Конкурсу та окремих номінацій і може включати як одну
роботу, так і ансамбль (групу), об'єднаний спільною концепцією.
Всі роботи Етапу 3 мають бути надіслані в паперовому форматі (через «Укрпошту») та електронному
4.2
форматі (фото графічної роботи або текстового твору у хорошій якості) на електронну адресу
lelecare.charity@gmail.com. Для номінації «Я – лідер!» відеоматеріали викладаються на хмарні сервіси в інтернеті, а
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посилання для завантаження надсилається на адресу lelecare.charity@gmail.com
4.3
Кожна робота повинна містити картку учасника: ПІБ, вік (повних років), навчальний заклад, назва
населеного пункту проживання. Якщо робота виконується групою, обов'язково потрібно вказати імена, прізвища та вік всіх
учасників і назву команди, якщо така є.
Всі результати збору пластику Етапу 2 транспортуються ресурсами Організатора Конкурсу або його
4.4
представників в регіонах. Вивіз узгоджується з учасниками Конкурсу, але забезпечується не пізніше 10 днів після
завершення чергової хвилі Етапу 2.
Надсилання робіт до участі в конкурсі розглядається як згода авторів на відкриту публікацію з вказанням
4.5
авторства.
4.6
Конкурсні матеріали не рецензуються і не повертаються.
4.7
Заміна заявлених на Конкурс робіт неможлива. Заявки, оформлені з порушенням вимог до Конкурсу не
допускаються.
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СТРОКИ ПРИЙОМУ КОНКУРСНИХ РОБІТ

Конкурсні роботи приймаються:
- Етап 1. «Долучайся!». Реєстрація заявок з 11 квітня 2018 року по 20 квітня 2018 року включно.
- Етап 2. «Дій!». Триває з 23 квітня 2018 року по 11 грудня 2018 року включно.
- Етап 3. «Твори!». Триває з 23 квітня 2018 року по 15 вересня 2018 включно. Прийом конкурсних робіт
по 30 вересня 2018 року включно.
5.2 Термін подання конкурсних робіт визначається по поштовому штампу на день відправлення та даті
надходження електронного листа на пошту.

5.1

Адреси і контакти прийому робіт:
«Укрпошта»: 04205 м. Київ, БО «Благодійний фонд «Лелекера», до запитання, Тарасовій Н.О.,
тел. (067)235-62-36, (044) 228-80-02
Эл. пошта: lelecare.charity@gmail.com
Вся контактна інформація також вказана на сайті Фонду www.lelecare.org в розділі «Контакти».
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ОРГАНІЗАЦІЯ І ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

6.1
Підсумки кожного етапу конкурсу підводить журі, яке формується Оргкомітетом з представників
Оргкомітету із залученням експертів у галузях екології, поводження з відходами, дизайну, реклами, образотворчого
мистецтва та літературної творчості. Склад журі буде оприлюднено на сайті Фонду після завершення реєстрації
заявок учасників.
6.2
Кожен етап конкурсу відзначається окремими призами та нагородами для учасників.
Етап 1. «Долучайся!» має заохочувальну функцію. Тому серед всіх координаторів від зареєстрованих у
конкурсі навчальних закладів 25 квітня 2018 року о 19:00 через онлайн сервіс Random.Org відбудеться випадковий
розіграш 3-х квитків на відвідування «ZERO WASTE EVENT з Беа Джонсон» з провідними українськими спікерамипрактиками з питань екостилю життя та зменшення відходів. Запрошений гість події, засновниця міжнародного руху «Zero
Waste Home» та автор книги про дім у стилі "нуль відходів" американка Беа Джонсон. Спонсор заохочувальних призів
– екоосвітній лекторій Зелена Школа".
Етап 2. «Дій». Оцінюється вага пластику, зібраного і переданого Фонду для подальшої переробки. Партія
кожної хвилі Етапу 2 ділиться на кількість учнів/вихованців закладу-учасника. Таким чином вираховується
рейтинговий бал. Рейтингові бали сумуються по кожній хвилі. Заклад-учасник отримує додатковий бал, що
відповідає кількості учасників, які взяли участь у Етапі 3 та надіслали свої творчі роботи.
За підсумками всіх етапів Конкурсу оприлюднюється рейтингова таблиця. Оприлюднення остаточних
результатів відбувається з 20 по 28 грудня 2018 року. Учасники, що набрали найбільше балів в і посіли I, II та III
місця отримують цінні призи від Фонду та спонсорів. Решта учасників отримує почесні грамоти за участь у Конкурсі
та громадянську активність.
•
•
•
•
•
•
•

Етап 3. «Твори!». Оцінюється за наступними критеріями:
відповідність змісту роботи тематиці;
оригінальність подачі матеріалу;
креативність ідеї та рішення;
техніка виконання роботи;
цілісність художнього образу;
соціальна значимість;
культура оформлення роботи.
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6.3
Переможці визначаються окремо для кожної вікової групи і кожної номінації. Окремо розглядаються
групові та індивідуальні роботи. Найкращі роботи в номінації «Екологічний плакат» будуть використані
прототипами при створенні навчальних матеріалів для широкого загалу.
6.4
Найкращі роботи в номінації «Шалена кришечка» стануть прототипом для створення логотипу
«кришечкового проекту» Фонду.
6.5
Видатні роботи у номінації «Зелена книга» ввійдуть в збірку оповідань, яку буде видано Фондом у
наступному за Конкурсом році. Кошти з продажу збірки будуть спрямовані на благодійну допомогу та розвиток
Конкурсу у наступні роки.

7

ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ. ПРИЗИ ТА ПРЕМІЇ

7.1
Засідання журі закриті. Рішення журі остаточні і перегляду не підлягають.
7.2
Підсумкові рішення журі приймає відкритим голосуванням після обговорення, простою більшістю
голосів. Кожен член журі має один голос. У випадку розділення голосів порівну Голова журі має право двох голосів.
7.3
В своїй роботі журі керується Положенням про Конкурс і регламентом роботи журі.
Переможцям (I місця) і призерам (II, III місця) в кожній номінації Конкурсу присвоюється звання
7.4
«Лауреат» із врученням дипломів, пам'ятних призів і подарунків. Володарям I місць надаються грошові премії, які
можуть бути використані на здобуття екологічних знань або започаткування власного екологічного проекту.
Автори найбільш видатних робіт, що не ввійшли в перелік Лауреатів, нагороджуються пам'ятними
7.5
еко-подарунками.
Спеціальні премії та призи для конкурсантів від інших організацій попередньо узгоджуються з
7.6
Фондом.
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ОБОВ'ЯЗКИ ПЕРЕМОЖЦІВ КОНКУРСУ

8.1
Дата і формат церемонії нагородження будуть визначені і оприлюднені на сайті Фонду після 20 квітня
2018 року.
8.2
Лауреати і учасники Конкурсу надають Фонду право:
- на публічне використання своїх робіт, поданих на конкурс, і демонстрацію в інформаційних, презентаційних
та інших цілях;
- відтворювати через будь яке ЗМІ і будь яким способом свою конкурсну роботу;
- видавати аудіо, відео, WEB і друковану продукцію на основі конкурсної роботи.

9

ОСОБЛИВІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1
Витрати, пов'язані з надсиланням конкурсних робіт, отриманням призів та участю у нагородженні
Переможця та його супроводу, оплачуються з власних коштів учасників.
Учасник приймає умови Організатора по використанню його робіт в рамках розвитку і просування
9.2
Всеукраїнського дитячого конкурсу «Скажи: «Пластику – НІ! Зеленому майбутньому – ТАК!»
Організатор не несе відповідальності за копіювання і розповсюдження зображень сторінок сайту
9.3
третіми особами.
9.4
Учасник, відправляючи роботу на Конкурс, підтверджує, що права на роботу належать йому і, якщо
виникнуть проблеми з дотриманням авторських прав, зобов'язується вирішити їх самостійно.
9.5
Конкурс не встановлює обмежень по громадянству, соціальному статусу, місцю проживання,
віросповіданню та іншим, не суттєвим для екології, ознакам.
У Конкурсі можуть приймати участь всі бажаючі. Територія проведення – вся Україна за виключенням
9.6
окупованих територій Донбасу і Криму.
Всі кошти, що будуть отримані Фондом з переданого на переробку пластику будуть розподілені
9.7
наступним чином:
20% – Призовий фонд. До поповнення призового фонду також запрошуються організації та фонди;
60% – Благодійна допомога, направлена, пропорційно до зданого пластику;
20% – витрати Фонду на реалізацію Конкурсу та проекту «Шлях Додому» згідно зі Статутом Фонду.

10 КІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
10.1
Участь у Конкурсі означає повну згоду і прийняття правил даного Положення.
10.2
Роботи Лауреатів будуть розміщені на сайті в розділі «Конкурс». Діти, що прийняли участь, але не зайняли
призові місця, будуть вказані на сторінці конкурсу в числі учасників цього року.
10.3
За підсумками Конкурсу планується випуск онлайн-журналу, в якому займуть почесне місце кращі роботи.
Для більш повної інформації про себе рекомендуємо прикріпити Вашу фотографію і невелике есе. Ви можете, також,
скористатись переліком питань: «Що зацікавило вас у конкурсі? Чому вас хвилюють проблеми навколишнього
середовища, зменшення відходів? Чи хвилюють Вас соціальні проблеми українського суспільства? Які саме? Що Ви хотіли
висловити своєю роботою? Про що вона? Чи підтримують Ваші ініціативи друзі та рідні? (як саме?) Як Ви розумієте суть
Конкурсу? Чому на Вашу думку ми закликаємо сказати: «Пластику – НІ!»?
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