УВАГА! КОНКУРС!
З 1 квітня по 1 листопада 2015 року.
АК “Харківобленерго” пропонує всім дітям від 6 до 16 років
взяти участь у конкурсі «Краща саморобка «Енергія навколо нас».
Вимоги, які пред'являються до конкурсних робіт:
Конкурсні роботи повинні відповідати тематиці Конкурсу «Енергія навколо нас».
Робота може бути виконана в будь-якіи техніці за
наступними тематичними напрямками:
- безпечне користування електроенергією;
- збереження електроенергії;
- альтернативні джерела енергії.
Вік конкурсантів: I категорія (6 - 9 років),
II категорія (10 - 13 років), III категорія – (14 - 16
років).

Конкурсна робота надається у вигляді
саморобки, виконаної із різного матеріалу
(наприклад, паперу, соломи, тканини, дерева, металу, ниток).
Конкурсна робота повинна мати назву і супроводжуватися естетично
оформленим пояснювальним написом (назва роботи, прізвище, ім'я та вік дитини,
адреса проживання). Напис (етикетку) потрібно зробити у друкованому вигляді та
прикріпити до роботи. Від одного учасника Конкурсу приймається тільки одна робота.
До роботи на окремому аркуші додається заповнении бланк Заявки про участь у Конкурсі.
Заявка на участь у Конкурсі: прізвище, ім'я, по батькові автора конкурсної роботи;
дата народження (кількість повних років) конкурсанта; місце проживання (повна адреса)
конкурсанта, вікова група, назва конкурсної роботи; контактнии телефон (моб. тел.
батьків конкурсанта); невелика розповідь про себе, свої захоплення.
Роботи без надання Заявки про участь у Конкурсі прийматися не будуть!
Критерії оцінювання конкурсних робіт членами журі:
- актуальність та розкриття заданої тематики;
- змістовність, практичне значення та пізнавальність;
- технічна та естетична якість виготовлення;
- оригінальність оформлення.
Конкурсні роботи необхідно надати до Управління інформаціиної
політики та роботи зі споживачами АК «Харківобленерго» (адреса: 61037,
м. Харків, вул. Плеханівська, 149, кім. 122. Конт. тел. (057) 740-11-19) або до
місцевих раионних відділень енергозбуту (РВЕ) та до місцевих раионних
електричних мереж (РЕМ) АК «Харківобленерго» до 1 листопада включно.

За підсумками Конкурсу в АК “Харківобленерго” відбудеться
церемонія нагородження переможців Конкурсу цінними
подарунками.

Беріть участь у Конкурсі та вигравайте!

