ПОЛОЖЕННЯ
про проведення відкритого літературного конкурсу для дітей
«Я зміг»
І. Засновники та мета Конкурсу
Засновником літературного конкурсу «Я зміг» (далі – Конкурс) є
Соціальний проект «Видавничий дім "ЛінаПе" за підтримки комунального
закладу "Херсонська обласна бібліотека для дітей імені Дніпрової Чайки"
Херсонської обласної ради та Херсонського видавництва "Наддніпряночка".
Метою Конкурсу є розвиток та підтримка літературних здібностей дітей і
підлітків, спрямування її в русло духовно-творчої діяльності та бажання
виховувати у собі кращі риси цілеспрямованої особистості, свідомого
громадянина України.
ІІ. Тема та умови проведення Конкурсу
1. Темою Конкурсу є власна реальна історія, яка розповідає про перемогу
над обставинами, над собою (наприклад, подолати власне небажання щось
робити або подолати інертність та зважитися на добрий вчинок, який потребує
клопоту, дотриматися свого слова тощо).
2. Умови проведення Конкурсу:
- проводиться з 01 вересня по 19 грудня 2017 року. Термін подання робіт
до 1 грудня 2017 року включно;
- вікові групи учасників: 10 -13 років; 14 -17 років.
3. Вимоги до творчих робіт:
- роботи створюються українською мовою і подаються в електронному
вигляді разом із заявкою за зразком і фото (все в одному файлі Word,
підписаному ім'ям автора). Заявка повинна містити ПІБ автора, вік, навчальний
заклад, поштову та електронну адресу, телефон, фото автора (зразок додається);
- жанри творів: мала проза (оповідання, новела, есе, нарис тощо);
- об’єм конкурсної роботи для першої вікової групи 1-3 сторінки, для другої
– 1- 5 сторінок друкованого тексту (шрифт Times New Roman, кегль 14).

4. Критерії оцінювання: оригінальність творчого задуму, нестандартність
композиційного втілення, новизна художніх рішень, яскравість художніх
образів, рівень літературного викладу.
5. Творчі роботи з позначкою «На конкурс «Я зміг» до 01 грудня 2017 року
(включно)
надсилаються
одночасно
на
дві
електронні
адреси
2017.konkurs@gmail.com та elinaaliieva@gmail.com .
ІІІ. Організація Конкурсу
1. Проведення Конкурсу забезпечується оргкомітетом, що утворюється
засновниками (додаток № 1).
2.Оцінювання творчих робіт і визначення переможців (у кожній віковій
категорії окремо) здійснює журі, до складу якого входять представники творчих
спілок і громадськості (додаток № 2).
3. 05 грудня 2017 року усі роботи анонімно (без позначення прізвищ
авторів) оприлюднюються на сайті Херсонської обласної бібліотеки для дітей
імені Дніпрової Чайки для проведення голосування на "Приз читацьких
симпатій".
4. Журі до 19 грудня 2017 року здійснює оцінювання творчих робіт
учасників та визначає переможців Конкурсу.
5. Нагородження переможців, номінантів
проводиться урочисто до Дня Святого Миколая.
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6. Подання заявки на Конкурс означає автоматичну згоду на використання
персональних даних учасників та опублікування їхніх творів згідно з чинним
законодавством (вимоги Закону України «Про захист персональних даних» від 1
червня 2010 р. № 2297-VI).
Рукописи не рецензуються і не повертаються.
V. Нагородження
1. Усі учасники нагороджуються дипломами. Призери (1, 2, 3 місце у
кожній віковій групі та номінації, які має право визначити журі)
нагороджуються дипломами та цінними подарунками. Гран-прі може бути
присуджено незалежно від вікової категорії за рішенням журі.
2. За результатами конкурсу буде видана збірка кращих творів Конкурсу
(веб-видання) та рукописна збірка переможців і номінантів Конкурсу з
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ілюстраціями та обкладинкою, що будуть виготовлені творчою групою
волонтерів Херсонської обласної бібліотеки для дітей ім. Дніпрової Чайки.

***
Контакти для отримання консультацій щодо Конкурсу:

Модератор проекту - Звягінцева Надія Дмитрівна, тел. 0552-41-03-47, моб.
тел. 050- 396-20-05.

Форма заявки:

Заявка на участь у відкритому літературному конкурсі "Я зміг"
ПІБ автора ______________________________________________________
вік (повністю)____________________________________________________
Назва твору _____________________________________________________
Навчальний заклад, клас __________________________________________
Керівник (якщо є) _______________________________________________
Електронна адреса_______________________________________________
Телефон________________________________________________________

Даю згоду на використання моїх персональних даних та опублікування мого
твору згідно з чинним законодавством України.
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