ЗАТВЕРДЖУЮ
В.о. голови правління
АК «Харківобленерго»
___________В.Г. Яворський
___________
ПОЛОЖЕННЯ
про проведення АК «Харківобленерго»
дитячого конкурсу плакатів
«Енергетика для кожного. Придбай! Поділись! Примнож!»
серед дітей, які мешкають у м. Харкові та Харківській області, у 2017 році
(далі - Положення)
1. Загальні положення
1.1. Дане Положення регламентує порядок та умови організації дитячого
конкурсу плакатів «Енергетика для кожного. Придбай! Поділись! Примнож!»
(далі – Конкурс), що проводиться у рамках широкомасштабного
загальноосвітнього проекту для дітей «Світ безпечної енергетики».
1.2. Учасником Конкурсу є дитина віком від 6 до 16 років, яка мешкає на
території міста Харкова чи Харківської області (далі — Учасник).
1.3. Предметом Конкурсу є оригінальні плакати (далі – Плакати): лаконічне
зображення з коротким текстом (призовом, гаслом, слоганом), виконані
Учасниками Конкурсу на паперових (аркуші паперу) та електронних носіях (в
електронному вигляді за допомогою комп'ютерної графіки), які не повторюють
ідеї або фрагменти плакатів, розповсюджених раніше засобами масової
інформації, в інтернеті та на рекламних поверхнях.
1.4. Засновником та організатором Конкурсу є адміністрація та профспілковий
комітет компанії (далі – Організатор).
1.5. Засновник формує Організаційний комітет Конкурсу (далі – Оргкомітет) з
числа представників Організатора (додаток 1 до Положення).
1.6. Оргкомітет виконує обов'язки журі під час підведення підсумків Конкурсу
виключно за результатами розгляду та індивідуального незалежного
голосування по кожному наданому Плакату Учасника Конкурсу.
1.7. Критерії оцінювання Плакатів членами журі:
 якість виконання Плаката;
 оригінальність задуму та нестандартність вирішення завдання;
 актуальність та розкриття заданої тематики в рамках номінації;
 відповідність тексту (призову, гасла, слогана) сюжетно-композиційному
змісту Плаката;
 відповідність плаката меті і завданням Конкурсу;
 рівень художнього виконання;
 інформативність;
 мнемонічність (запам’ятовуваність, впізнаванність) Плаката.
1.8. Місцезнаходження Оргкомітету: вул. Плеханівська, 149, кім. 122, м. Харків,
61037. Контактний телефон: (057) 740-11-19.
1.9. Участь у Конкурсі не передбачає ніяких грошових зборів.

2. Мета та задачі Конкурсу
2.1. Мета Конкурсу:
 навчити дітей шкільного віку дотримуватись правил поведінки, що не
допускають електротравматизму в повсякденному житті;
 навчити дітей раціонально використовувати електроенергію, дати
уявлення про енергозберігаючі технології;
 познайомити дітей з альтернативними джерелами енергії, їх
використанням, впливом на оточуюче середовище.
2.2. Задачі Конкурсу:
 стимулювати у дітей шкільного віку зацікавленість у вивченні основних
правил електробезпеки;
 сприяти підвищенню інтересу школярів до вивчення енергозберігаючих
технологій;
 формувати в учнів знання про альтернативні джерела енергії;
 оформити свої ідеї у вигляді Плаката.
3. Умови участі у Конкурсі та вимоги, які пред'являються до Плакатів
3.1. Плакати повинні відповідати тематиці Конкурсу «Енергетика для кожного.
Придбай! Поділись! Примнож!».
3.2. На Конкурс Плакати можуть бути представлені у трьох номінаціях:
 «Я та електробезпека»;
 «Енергозбереження»;
 «Альтернативні джерела енергії».
3.3. Від одного Учасника Конкурсу приймається не більше трьох Плакатів, по
одному у кожній номінації.
3.4. Усі Плакати, які надсилаються на Конкурс, повинні бути представлені у
роздрукованому вигляді та на цифровому носії (у разі виготовлення Плаката за
допомогою комп'ютерної графіки).
3.4.1. Роздрукований Плакат можна надавати у чорно-білому або кольоровому
зображенні. Формат А4, (210 мм х 297 мм). Цифровий формат: PDF, JPG, не
менше ніж 2400 х 3600 пікселів.
3.5. Вікові категорії:
 I категорія – 6 - 9 років;
 II категорія – 10 - 13 років;
 III категорія – 14 - 16 років.
3.6. Не допускаються до участі в Конкурсі Плакати:
• низької художньої та технічної якості;
• скопійовані з Інтернету;
• які містять ненормативну лексику, заклики протиправного характеру,
відомості, що порушують загальноприйняті етичні норми та норми
моралі;
• роботи, при виготовлені яких використовувались чужі ідеї (повністю або
частково) та інше неправомірне використання об’єктів інтелектуальної
власності інших осіб;
• роботи, які суперечать законодавству України та умовам Конкурсу.
3.7. Плакат повинен мати лаконічне зображення з коротким текстом (призовом,
гаслом, слоганом) і супроводжуватися естетично оформленим пояснювальним

написом (назва роботи, прізвище, ім'я та вік Учасника, адреса проживання).
Напис (етикетку) потрібно зробити у друкованому вигляді та прикріпити до
зворотного боку роботи.
3.8. До Плаката на окремому аркуші додається заповнений бланк заявки про
участь у Конкурсі (додаток 2 до Положення).
3.8.1. Плакати без надання заявки про участь у Конкурсі прийматися не будуть.
3.8.2. Бланк заявки розміщений на офіційному сайті АК «Харківобленерго»:
www.oblenergo.kharkov.ua на сторінці «Електробезпека» у розділі «Конкурси та
творчість».
3.9. Плакати необхідно надати до управління інформаційної політики та роботи
зі споживачами компанії за адресою: вул. Плеханівська, 149, кім. 122, м. Харків,
61037; конт. тел.: (057) 740-11-19), або до місцевих районних відділень
енергозбуту чи районів електричних мереж компанії до 31 жовтня 2017 року
включно. Плакати, надані після зазначеного терміну, розглядатися не будуть.
Плакати
в
електронному
вигляді
надсилати
на
адресу:
ikc01@.obl.kh.energy.gov.ua.
4. Термін дії Конкурсу
4.1. Прийом Плакатів на Конкурс здійснюється з 01 квітня по 31 жовтня 2017
року.
4.2. Голосування на сайті АК «Харківобленеро» проводиться з 01 листопада по 01
грудня 2017 року. Переможе той Учасник, який за свій плакат набере найбільшу
кількість голосів.
4.3. Визначення переможців шляхом оцінювання членами журі та голосування на сайті
буде здійснюватись до 08 грудня 2017 року.
4.4. Нагородження переможців буде проводитись до 15 грудня 2017 року.
5. Підведення підсумків Конкурсу
5.1. У термін до 15 грудня 2017 року Оргкомітет підводить підсумки Конкурсу.
5.2. Оргкомітет визначає переможців за кожною віковою групою і за кожною з трьох
номінацій відкритим голосуванням. Рішення журі є остаточним і перегляду не
підлягає. Результати засідання журі оформляються відповідним протоколом, який
підписується всіма присутніми на засіданні членами журі.
5.3. За підсумками Конкурсу в компанії відбудеться церемонія нагородження
переможців Конкурсу цінними подарунками та дипломами. Переможці Конкурсу
мають право використовувати дипломи Конкурсу для реклами і популяризації власної
творчості.
5.4. Інформація про підсумки Конкурсу буде розміщена на сайті компанії, у друкованих
та електронних ЗМІ.
5.5. Фінансування проведення Конкурсу здійснює Організатор.
6. Додаткові положення
6.1. Усі плакати, які подаються на Конкурс, мають бути оригінальними і
вільними від прав третьої сторони. Організатор Конкурсу не несе ніяких
зобов'язань щодо будь-яких прав третьої сторони. Організатор Конкурсу не

повертає Учасникам плакати, подані на Конкурс. АК «Харківобленерго»
передаються повні та ексклюзивні авторські права на всі плакати, які надійшли
на Конкурс. Організатор зберігає за собою всі права на репродукцію всіх робіт,
поданих на Конкурс, без обмеження терміну використання.
6.2. Беручи участь у Конкурсі, автор затверджує, що є автором надісланих
плакатів та відповідає за зміст плакатів. Учасник Конкурсу самостійно несе
відповідальність, у разі якщо надіслані плакати порушують права третіх осіб.
Беручи участь у Конкурсі, Учасник погоджується з можливістю використання
плакатів компанією в публікаціях, організації семінарів, нарад, презентацій, виставок,
для трансляції на телебаченні, в інтернеті, друкованих виданнях в некомерційних цілях
безоплатно, а також для участі в обласних та всеукраїнських конкурсах без будь-яких
матеріальних претензій зі сторони Учасника. Організатор Конкурсу отримує права на
використання надісланих Плакатів.
6.3. Участь у Конкурсі означає згоду Учасника з усіма положеннями Конкурсу та на
збирання, використання, обробку й поширення Організатором персональних даних та
фотографій.
6.4. Повна інформація про Конкурс доступна на офіційному сайті компанії:
www.oblenergo.kharkov.ua

Начальник УІПРС
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