УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ
конкурсу дитячої та юнацької творчості
“ОБЕРИ ЧИСТЕ МАЙБУТНЄ”
(тематика конкурсу: поводження з відходами)
Організатор конкурсу: Комунальне підприємство виконавчого органу
Київради (Київської міської державної адміністрації) “Київкомунсервіс”.
За сприяння: Департаменту житлово-комунальної інфраструктури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації), підприємств-перевізників побутових відходів, підприємств, які
займаються сортуванням та переробкою побутових відходів у місті Києві,
громадських організацій.
Мета конкурсу: формування екологічної культури дітей та молоді,
культури поводження з відходами, підвищення рівня обізнаності з питань
екології міського середовища.
Учасники конкурсу (конкурсанти): учні загальноосвітніх навчальних
закладів та вихованці позашкільних навчальних закладів міста Києва. Участь у
конкурсі є добровільною.
НОМІНАЦІЇ КОНКУРСУ:
1. «Сортуй заради майбутнього»
- малюнок (плакат) – 7-10 років;
- аплікація (колаж) – 7-13 років;
- відео-робота – 11-16 років.
2. «Вдихни нове життя в сміття».
- сувенір, виріб з відходів – 7-13 років;
- «Шалена кришечка та жерстяна баночка» – 11-16 років.
- «Модні фішки» – 11-16 років.
3. « Міні еко проект» – всі вікові групи.
4. Флешмоб «Еко-двіж» – всі вікові групи.
1. «Сортуй заради майбутнього».
Малюнок (плакат) — вік конкурсантів 7-10 років, індивідуальна робота.
Робота повинна висвітлювати шляхи вирішення проблем у сфері
поводження з відходами у столиці, та агітувати до мінімізації утворення
побутових відходів та їх роздільного збору, в тому числі небезпечних відходів в
складі побутових (батарейок, ламп, термометрів).
Формат А-1 – А-4, техніка виконання – довільна.
Робота повинна бути оформлена на паспарту, мати етикетку на зворотному
боці із зазначенням українською мовою прізвища, повного імені конкурсанта,
віку, класу, назви навчального закладу та контактного телефону.
Аплікація (колаж) – вік конкурсантів 7-13 років, індивідуальна робота.
Робота повинна висвітлювати шляхи вирішення проблем у сфері
поводження з відходами у столиці, та агітувати до мінімізації утворення
побутових відходів та їх роздільного збору, в тому числі небезпечних відходів в
складі побутових (батарейок, ламп, термометрів).

Робота повинна бути оформлена на паспарту, мати етикетку на зворотному
боці із зазначенням українською мовою прізвища, повного імені конкурсанта,
віку, класу, назви навчального закладу та контактного телефону.
Формат А-1 – А-4, техніка виконання – довільна.
Відео-робота – вік конкурсантів 11-16 років, індивідуальна (колективна)
робота.
Робота повинна висвітлювати шляхи вирішення проблем у сфері
поводження з відходами у столиці, та агітувати до мінімізації утворення
побутових відходів та їх роздільного збору, в тому числі небезпечних відходів в
складі побутових (батарейок, ламп, термометрів).
Робота може бути соціальною рекламою, репортажем, блогом, музичним
кліпом, тощо. Тривалість до 3 хвилин, максимальний розмір файлу до 30 МБ,
формат MP4, оригінальність та авторський підхід, відповідність тематиці
конкурсу. Обмежень щодо стилю немає.
2. “Вдихни нове життя в сміття”.
Сувенір, виріб – вік конкурсантів 7-13 років, індивідуальна (колективна)
робота.
Робота повинна бути виготовлена із матеріалів, які вже використовувались
в побуті, мати естетичне або практичне багаторазове застосування.
Робота повинна мати етикетку із зазначенням українською мовою
прізвища, повного імені конкурсанта, віку, класу, назви навчального закладу та
контактного телефону.
«Шалена кришечка та жерстяна баночка» – виготовлення предметів
побуту, картин, сувенірів, інше з пластикових кришечок та жерстяних баночок.
Вік конкурсантів 11-16 років, індивідуальна (колективна) робота.
Робота повинна мати етикетку із коротким описом роботи, зазначенням
українською мовою прізвища, повного імені конкурсанта, віку, класу, назви
навчального закладу та контактного телефону.
«Модні фішки» – виготовлення одягу та аксесуарів з відходів та
вторсировини — вік конкурсантів 11-16 років, індивідуальна (колективна)
робота.
Робота повинна бути виготовлена із будь-яких придатних для цього
матеріалів, мати практичне застосування та відрізнятися креативністю і
винахідливістю. Техніка виконання — довільна.
Робота повинна мати етикетку із зазначенням українською мовою
прізвища, повного імені конкурсанта, віку, класу, назви навчального закладу та
контактного телефону.
3.
«Міні еко проект» – підготовка міні-проекту для вирішення
конкретної екологічної проблеми у сфері поводження з побутовими відходами, їх
роздільного збирання та сортування, тимчасового зберігання, оброблення
(перероблення) відходів, компостування тощо. Розроблення практичних чи
інформаційно-агітаційних заходів, з метою мінімізації утворення відходів.
Проект подається у вигляді презентації (6-10 слайдів, в форматі PDF), в
якій вказано мету, проблематику, та конкретні шляхи реалізації проекту.
Проекти переможців будуть реалізовані за рахунок коштів призового фонду
конкурсу, та профінансовані в розмірі:
І місце – до 20 000 грн.;
ІІ місце – до 15 000 грн.;

ІІІ місце – до 10 000 грн.
Вік конкурсантів – всі вікові групи, індивідуальна (колективна) робота. Від
школи чи закладу позашкільної освіти може бути подано лише 1 проект.
4.
Флешмоб «Еко-двіж» – команда від школи чи закладу позашкільної
освіти влаштовує, та реалізовує акцію мета якої:
- показати переваги екологічного способу життя, звернути увагу на проблему
сміття та побутових відходів;
- мотивувати до зменшення споживання побутових товарів, щоб не
створювати зайве сміття, заклик до використання багаторазових торбинок,
пляшок та чашок у побуті;
- привернути увагу до актуальних питань сучасності: збору небезпечних
відходів та роздільного збору сміття.
Флешмоб (акція) повинен залучити найбільшу кількість учасників та мати
соціальний резонанс, надати учасникам відчуття дотичності до спільної справи,
що буде зафіксовано на фото чи відео, не викликати агресивної реакції та не
зачіпати чиїсь політичні або релігійні погляди та інтереси. Майданчиком для
флешмобу може буде будь-яка локація міста Києва.
Подається на конкурс у вигляді фото (до 10 шт.) чи відео репортажу
тривалістю до 3 хвилин, максимальний розмір файлу до 30 МБ, формат MP4,
колективна робота. Обмежень щодо стилю немає.
Критерії оцінювання робіт:
- висвітлення актуальності тематики, повнота її розкриття;
- креативність, нестандартний підхід до виконання роботи;
- якість виконання поданих на конкурс матеріалів;
- можливість використання (для сувенірів, одягу, аксесуарів та предметів
побуту).
При наданні робіт конкурсанти передають організатору конкурсу всі права на роботи,
виготовлені (створені) в процесі участі у конкурсі, в тому числі право на володіння,
користування, розпорядження та розповсюдження в рамках інформаційно-просвітницької
кампанії з питань поводження з відходами, в порядку встановленому Цивільним кодексом
України. Конкурсант в момент подачі заявки підтверджує законність набуття права власності
Організатора конкурсу на зазначені роботи.
У випадку порушення конкурсантами вимог чинного законодавства України (в тому
числі, але не виключено, авторських або суміжних прав) винні особи несуть відповідальність
відповідно до Законів України.
Кожен конкурсант має право брати участь лише у своїй віковій категорії та представити
на конкурс не більше 3-х робіт.

УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ:
1.
Підготовка до конкурсу.
Видання наказу КП «Київкомунсервіс» про проведення конкурсу дитячої
та юнацької творчості «Обери чисте майбутне», в якому зазначається:
1)
Затвердження складу конкурсної комісії, відповідно до поданих
кандидатур:
від організатора конкурсу – 2 члени;
від Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого
органу Київської міської ради (КМДА) – 2 члени;
від підприємств-перевізників побутових відходів – 6 членів;
від підприємств, що займаються сортуванням та переробкою
побутових відходів – 1 член;
від громадських організацій – 2 члени.
Всього 13 членів конкурсної комісії, з присвоєнням кожному члену
порядкового номеру для голосування.
2)
Затвердження умов та порядку проведення конкурсу.
3)
Затвердження порядку оцінювання робіт, який передбачає бальну
систему оцінювання, де 1 відданий голос дорівнює 1 балу, та порядку визначення
переможців.
4) Формування та розподілення призового фонду конкурсу.
2. Оголошення конкурсу та умови прийому робіт.
1)
10 березня 2020 року на офіційних сайтах КП «Київкомунсервіс»,
Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу
Київської міської ради (КМДА), Київської міської державної адміністрації
(КМДА) та сторінках Facebook, розміщуються оголошення про початок конкурсу
з умовами проведення, визначеними номінаціями, та процедурою оцінювання
конкурсних робіт.
2)
До 30 квітня 2020 року триває прийом робіт з реєстрацією учасників
конкурсу.
3)
Прийом робіт здійснюється лише за наявності оформленої заявки
(додаток А) в перовому вигляді за адресою: м. Київ, вул. Кудрявська, 23,
каб. 102, КП “Київкомунсервіс”, відділ екологічної політики, зв’язків з
громадськістю та ЗМІ.
В номінаціях «Сортуй заради майбутнього» (відео-робота), «Міні еко
проект», Флешмоб «Еко-двіж» роботи (або посилання на роботу у
файлообміннику) можна подавати (надсилати) на e-mail: pr@/kks.kiev.ua, зі сканкопією оформленої заявки.
Контактні телефони: (044) 594-77-11; (044) 594-77-14.
3. Оцінювання робіт та порядок визначення переможців.
1)
Початок 1-го етапу оцінювання робіт.
З 04 травня 2020 року на офіційному сайті КП «Київкомунсервіс»
http://kks.kiev.ua/, стартує інтернет-голосування за представлені конкурсні робіти
(фото та відео). Голосування триває протягом 10 днів.
5 робіт, які наберуть найбільшу кількість голосів в кожній з номінацій,
проходять до 2-го етапу оцінювання.

2)
Початок 2-го етапу оцінювання робіт.
Протягом 5 днів відбудеться засідання та формування фонду балів
конкурсної комісії. Фонд балів для голосування членами комісії становить 20%
від загальної кількісті балів, відданих за 5 робіт, що перейшли до 2-го етапу
оцінювання, в кожній із номінацій. Бали для голосування між членами комісії
розподіляються в рівних частинах.
Голосування членів комісії проводиться методом анкетування (додаток Б).
3) Переможців буде оголошено протоколом засідання конкурсної комісії
протягом 5 днів після закінчення 2-го етапу оцінювання робіт, за підсумком
сумарної кількості набраних балів в інтернет-голосуванні та балів членів
конкурсної комісії, відданих за роботи учасників, відповідно до номінацій
конкурсу.
*Інформація щодо результатів голосування членів комісії буде розміщена
на офіційному сайті КП «Київкомунсервіс» http://kks.kiev.ua/.
4. Заохочення переможців конкурсу за номінаціями та віковими
категоріями:
Місця встановлюються відповідно до кожної номінації та віку: одне – І,
одне – ІІ та одне – ІІІ місце.
1. «Сортуй заради майбутнього»
Малюнок (плакат) – вік 7-10 років: І, ІІ, ІІІ місце.
Аплікація (колаж) – вік 7-13 років: І, ІІ, ІІІ місце.
Відео-робота – вік 11-16 років: І, ІІ, ІІІ місце.
2. «Вдихни нове життя в сміття».
Сувенір, виріб з відходів – вік 7-13 років: І, ІІ, ІІІ місце.
«Шалена кришечка та жерстяна баночка» – вік 11-16 років: І, ІІ, ІІІ місце.
«Модні фішки» – вік 11-16 років: І, ІІ, ІІІ місце.
3. «Міні еко проект» – всі вікові групи, І, ІІ, ІІІ місце.
4. Флешмоб «Еко-двіж» – всі вікові групи, І, ІІ, ІІІ місце.
У всіх номінаціях можливе додаткове заохочення без призових місць.
5. Інші умови:
Підведення підсумків конкурсу та церемонія нагородження переможців
заплановано на 11:00 26 травня 2020 року в приміщенні за адресою: м. Київ, вул.
Хрещатик, 36, в колонній залі Київської міської державної адміністрації (КМДА).

ДОДАТОК А

ЗАЯВКА
на участь у конкурсі дитячої та юнацької творчості

«Обери чисте майбутнє»
______________________________________________________________________
(повна назва навчального закладу, адміністративний район м. Києва)

№
п/п

Контактний
Прізвище, ім’я
Клас,
телефон,
Вік
у родовому відмінку
назва гуртка
телефон керівника
(гуртка/класу)
Номінація 1 «Сортуй заради майбутнього»
Малюнок (плакат)
Аплікація (колаж)
Відео-робота
Номінація 2 «Вдихни нове життя в сміття»
Сувенір, виріб з відходів
«Шалена кришечка та жерстяна баночка»
«Модні фішки»
Номінація 3 «Вдихни нове життя в сміття».
Номінація 4 Флешмоб «Еко-двіж»

ДОДАТОК Б
АНКЕТА ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ
№ __ від __ травня 2020 р.
№
п/п

Загальна кількість
балів в номінації
Номінація 1 «Сортуй заради майбутнього»
Малюнок (плакат)

Відомості про роботу

Розподіл балів членом
комісії

1
2
3
4
5
Аплікація (колаж)
1
2
3
4
5
Відео-робота
1
2
3
4
5
Номінація 2 «Вдихни нове життя в сміття»
Сувенір, виріб з відходів
1
2
3
4
5
«Шалена кришечка та жерстяна баночка»
1
2
3
4
5
«Модні фішки»
1
2
3
4
5
Номінація 3 «Вдихни нове життя в сміття».
1
2
3
4
5
Номінація 4 Флешмоб «Еко-двіж»
1
2
3
4
5

Підпис______________________

