
Положення про конкурс 
на участь в Європейському таборі

Конгрес  національних  громад  України  оголошує  конкурс  творчих  робіт,  присвячених 
європейським цінностям та європейському життю.

1. Організатор конкурсу.
Організатором конкурсу є Конгрес національних громад України.

2. Цілі конкурсу.
Цілями конкурсу є: 
1) Просування європейських цінностей серед українських підлітків та молоді.
2) Розвиток творчих здібностей підлітків та молоді.
3) Відбір дітей для участі в роботі дитячого «Європейського табору-2016».

3. Учасники конкурсу.
Участь у конкурсі можуть брати всі, кому на 3 серпня 2016 р. виповниться не менше 11 и не 

більше 17 років. 
Кожний учасник може представити на Конкурс не більше однієї роботи.

4. Умови конкурсу.
Роботи, представлені на Конкурс, повинні бути виконані на одну з наступних тем:

− Відома особистість  у Європі. Вклад та діяльність суспільних  та політичних діячів , діячів 
культури, науки та мистецтва у становлення Європи. 

− Європейські цінності. Які цінності на твій погляд є необхідними для  існування Європи та 
чому?

− Європейське життя. Як ти уявляєш життя європейця?  Обґрунтуй свою думку. 

До участі у конкурсі приймаються:

−есе; 
−малюнки, виконані в будь-якому стилі та будь-якою технікою;
−комікси, виконані в будь-якому стилі та будь-якою технікою;
−відеоролики;
−комп’ютерні презентації.

Роботи  не  рецензуються  и  не  повертаються.  Організатори  конкурсу  мають  право 
використовувати роботи,  повністю або частково,  в  некомерційних цілях,  не повідомляючи про це 
автора, але із зазначенням його прізвища.

Всі  роботи  перевіряються  на  плагіат.  Робота  з  ознаками  плагіату  до  участі  у  конкурсі  не 
допускаються.

5. Вимоги до оформлення робот.
Роботи можуть бути виконані українською або російською мовами. 
До  Конкурсу  допускаються  літературні  роботи  обсягом  не  більше  2  аркушів  формату  А4, 

надруковані на принтері (друкарській машинці) с однієї сторони листа шрифтом TimesNewRoman, 
розмір 12, через півтора інтервали або написані від руки розбірливим почерком. На початку роботи 
необхідно вказати назву, прізвище, ім’я та по-батькові автора (повністю), дату його народження, місце 
навчання, адресу та контактні дані (телефон, e-mail).

До Конкурсу допускаються малюнки та комікси, виконані на аркушах паперу формату А4 або 
А3  (комікси  можуть  бути  виконані  на  аркушах  іншого  формату),  олівцями,  крейдою,  будь-якими 
фарбами або тушшю, а також у техніці аплікації.  На зворотному боці малюнка необхідно вказати 
назву, прізвище, ім’я та по-батькові автора (повністю), дату його народження, місце навчання, адресу 
та  контактні  дані  (телефон,  e-mail). До малюнку  на  окремому  аркуші  необхідно  прикласти  його 
короткий опис (не більше ½ листа).

До Конкурсу допускаються малюнки, виконані в будь-якому графічному редакторі у форматах 
jpeg  або  tiff.  В  окремому  текстовому  файлі  формату  doc/docx  необхідно  вказати  назву  малюнку, 
прізвище, ім’я та по-батькові автора (повністю), дату його народження, місце навчання, адресу та 
контактні дані (телефон, e-mail) та додати його короткий опис (не більше ½ листа).

До конкурсу допускаються презентації у форматі ppt/pptx (от 5 до 14 слайдів)
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До конкурсу допускаються відеоролики у форматі mp4, avi, 3gp або інших, що відтворюються 
стандартним програвачем Windows, тривалістю від 1 до 5 хв.

Захист або представлення роботи не передбачені.

6.Критерії оцінки робіт
Критерії оцінки робіт:
 – есе:
1) відповідність темі конкурсу та заявленій темі роботи;
2) літературно-художні переваги роботи (стиль, використання художніх засобів мови, повнота та 

логічність розкриття теми тощо);
3) актуальність обраної теми та новизна її висвітлення;
4) оригінальність роботи;
5) оформлення робото.
– малюнка, коміксу, відеоролика або презентації:
1) відповідність темі конкурсу;
2) майстерність виконання (використання образотворчих засобів, композиційне рішення тощо);
3) оригінальність сюжету та його реалізації;
4) оформлення роботи.

7. Визначення та нагородження лауреатів.
Лауреатів Конкурсу визначає конкурсна комісія. Конкурсна комісія формується організатором 

Конкурсу.
В  кожній  номінації  визначаються  3  лауреати.  Конкурсна  комісія  може  не  присудити  перше 

місце, якщо жодна з представлених робіт не відповідає вказаним критеріям. Конкурсна комісія також 
може збільшити кількість призових місць та/або відмітити окремих учасників особливо.

Переможці та призери нагороджуються дипломами та призами.
Конкурсна комісія за підсумками Конкурсу рекомендує учасників до поїздки у «Європейський 

табір-2016».  Для  участі  в  Європейському  таборі  може  бути  необхідна  співбесіда  учасника  зі 
співробітником табору.

Рішення Конкурсної комісії остаточне і не може бути опротестоване.
Перемога,  попадання  в  число  призерів  або  рекомендація  Конкурсної  комісії  не  звільняє  від 

оплати перебування в таборі.

8. Місце та строки проведення.
Учасники відправляють свої роботи до 24 червня 2016 р. на поштову або електронну адресу 

Організатора  конкурсу.  Малюнок  на  папері  або  написане  від  руки  есе  може  бути  скановано  з 
роздільною здатністю не нижче 300 dpi або сфотографовано та відправлено на електронну адресу. 
Відеоролик може бути розміщений на файлообмінниках www.ex.ua або https://www.wetransfer.com, а 
посилання відправлене на електронну адресу.

Результати  конкурсу  об’являються  конкурсною  комісією  не  пізніше  30  червня  2016  р. 
Переможці,  призери  та  ті,  кого  Комісія  рекомендує  для  участі  у  таборі  оповіщаються  поштою, 
електронною поштою або телефоном.

Нагородження переможців та призерів проводиться в урочистій обстановці в Європейському 
таборі. Якщо призери конкурсу не можуть бути присутніми на врученні призів, приз відправляється 
поштою.

9. Контактна інформація Організатора конкурсу.
Поштова адреса:
Конгрес національних громад України
04070, м. Київ, вул. Волоська, 8/5
Телефони:
Людмила Бондаренко, координатор проекту: +380 (44) 248-36-34,  425-97-58, +380 (97) 329 93 94 

с 11:00 до 19:00 в робочі  дні
Мирослав Грінберг, методист проекту: +380 (97) 929 63 87 с 11.00. до 23.00
Електронна адреса: eurocamp2016@gmail.com
Офіційний сайт конкурсу: www.kngu.org
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