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ПОЛОЖЕННЯ
про проведення АК «Харківобленерго»
конкурсу «Краща саморобка «Енергія навколо нас»
серед дітей, які мешкають у м. Харкові та Харківській області, у 2015 році
1. Загальні положення
1.1. Дане Положення регламентує порядок та умови проведення дитячого конкурсу «Краща
саморобка «Енергія навколо нас» (надалі — Конкурс).
1.2. Засновником та організатором Конкурсу є адміністрація та профспілковий комітет АК
«Харківобленерго».
1.3. Засновник формує Оганізаційний комітет Конкурсу (надалі — Оргкомітет) з числа
представників адміністрації та профспілкового комітету АК «Харківобленерго» (додаток 1).
1.4. Оргкомітет виконує обов'язки журі під час підведення підсумків Конкурсу виключно за
результатами розгляду та індивідуального незалежного голосування по кожній наданій роботі
учасника Конкурсу.
1.5. Критерії оцінювання конкурсних робіт членами журі:
 актуальність та розкриття заданої тематики;
 змістовність, практичне значення та пізнавальність;
 технічна та естетична якість виготовлення;
 оригінальність оформлення.
1.6. Місцезнаходження Оргкомітету: вул. Плеханівська, 149, кім. 122, м. Харків, 61037.
Контактний телефон (057) 740-11-19.
2. Цілі та задачі Конкурсу
2.1. Ціль Конкурсу:
 звернути увагу суспільства на необхідність організації та проведення заходів щодо
профілактики електротравматизму;
 навчити дітей шкільного віку дотримуватись правил поведінки, що не допускають
електротравматизму в повсякденному житті.
2.2. Задачі Конкурсу:
 стимулювати інтерес навчальних закладів до збору різноманітної інформації та
матеріалів щодо електробезпеки та організації їх вивчення школярами;
 стимулювати у дітей шкільного віку зацікавленість у вивченні основних правил
електробезпеки;
 сприяти підвищенню інтересу школярів до колективного обговорення та узагальнення
інформації щодо профілактики електротравматизму та її оформлення у вигляді
саморобки.

3. Умови участі у Конкурсі та вимоги, які пред'являються до конкурсних робіт:
3.1. Конкурсні роботи повинні відповідати тематиці Конкурсу «Енергія навколо нас».
3.2. Робота може бути виконана в будь-якій техніці за наступними тематичними напрямками:
 безпечне користування електроенергією;
 збереження електроенергії;
 альтернативні джерела енергії.
3.3. Конкурсна робота надається у вигляді саморобки, виконаної із різного матеріалу (наприклад,
паперу, соломи, тканини, дерева, металу, ниток).
3.4. Вікові категорії:
 I категорія (6 - 9 років) – 1, 2, 3 місця.
 II категорія (10 - 13 років) – 1, 2, 3 місця.
 III категорія – (14 - 16 років) – 1, 2, 3 місця.
3.5. 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.
3.6. Від одного учасника Конкурсу приймається тільки одна робота.
3.7. До роботи на окремому аркуші додається заповнений бланк Заявки про участь у Конкурсі
(додаток 2):
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; контактний телефон (моб. тел. батьків конкурсанта);
невелика розповідь про себе, свої захоплення.
Роботи без надання Заявки про участь у Конкурсі прийматися не будуть.
3.8. Конкурс проводиться з 1 квітня по 1 листопада 2015 року.
3.9. Умови участі в Конкурсі та бланк
АК «Харківобленерго»: www.oblenergo.kharkov.ua
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3.10. Конкурсні роботи (саморобки) необхідно надати до управління інформаційної політики та
роботи зі споживачами АК «Харківобленерго» (адреса: вул. Плеханівська, 149, кім. 122, м.
Харків, 61037; конт. тел. (057) 740-11-19) або до місцевих районних відділень енергозбуту (РВЕ)
чи районів електричних мереж (РЕМ) АК «Харківобленерго» до 1 листопада включно. Роботи,
надані після зазначеного терміну, розглядатися не будуть.
4. Підведення підсумків Конкурсу
4.1. У термін до 30 листопада 2015 року Оргкомітет підводить підсумки Конкурсу.
4.2. Оргкомітет визначає I, II та III місця відкритим голосуванням. Рішення журі є остаточним і
перегляду не підлягає.
4.3. Результати засідання журі оформляються відповідним протоколом, який підписується всіма
присутніми на засіданні членами журі.
4.4. За підсумками Конкурсу в АК «Харківобленерго» відбудеться церемонія нагородження переможців

Конкурсу цінними подарунками.
4.5. Інформація про підсумки Конкурсу буде розміщена на сайті компанії, в газеті «Контакт»,
друкованих та електронних ЗМІ. Найкращі роботи конкурсантів будуть використані АК «Харківобленеро»
в організації семінарів, нарад, презентацій, виставок, для трансляції на телебаченні, а також для участі в
обласних та всеукраїнських конкурсах.
4.6. Фінансування проведення Конкурсу здійснює адміністрація та профспілковий комітет
АК «Харківобленерго».

