Міський екологічний конкурс ялинкових
прикрас
«Моя Новорічна мрія»
I. Загальні положення
Зростання кількості екологічних проблем та збільшення загального
забруднення
навколишнього
середовища
побутовими
відходами
підштовхують нас до необхідності більш ретельного роз’яснення цього
питання дитячій та юнацькій аудиторії, бо саме змалку формується
розуміння та необхідність дотримання правил екологічної культури. Саме
тому Міська рада ініціює проведення екологічного конкурсу ялинкових
прикрас «Моя новорічна мрія» з метою винайдення цікавих та неординарних
рішень у вторинному використанні старих речей та матеріалів.
Конкурсний формат такої ініціативи є найбільш продуктивним, бо
передбачає залучення дітей та юнацтва до цікавої колективної творчої
роботи, роздумів та спілкування на тему персональної відповідальності у
вирішенні питань забруднення навколишнього середовища, популяризації
традицій святкування новорічно-різдвяних свят, формування практичних
вмінь і навиків по виготовленню ялинкових прикрас, подальшого розвитку і
підтримки талановитих дітей та молоді.
Засновником та організатором конкурсу є Городнянська міська рада.
II. Учасники Конкурсу
До участі у конкурсі запрошуються учні загальноосвітніх,
позашкільних навчальних закладів та мистецьких закладів, вихованці шкілінтернатів обласного підпорядкування в м. Городні та інші .

Екологічний конкурс ялинкових прикрас «Моя Новорічна мрія»
проводиться з 01 грудня по 17 грудня 2018 року .
Конкурсні роботи прийматимуться з 13 по 17 грудня 2018 року
(місце прийому – відділ освіти Городнянської міської ради)
за адресою: м.Городня, вул.Чумака,14.

Додаткова інформація за телефоном: м.Городня:
0637560386 (контактна особа – Цимбаліст Тетяна Сергіївна).
ІIІ. Вимоги до конкурсних робіт
Пропонуємо на міський екологічний конкурс ялинкових прикрас «Моя
Новорічна мрія» надати роботи, бажано, у традиційному українському стилі:
кулі, дзвіночки, зірки, чобітки, коники, олені, янголята, казкові персонажі
тощо.

За умовами конкурсу передбачено наступні номінації:
«Кращі ялинкові іграшки від навчального закладу міста»
(серед усіх навчальних, позашкільних, мистецьких закладів, які візьмуть
участь у конкурсі буде обрано переможця за кількістю ялинкових іграшок,
які виготовлені згідно усіх конкурсних вимог. Навчальний заклад буде
нагороджено подякою та грошовою премією)
«Краща ялинкова прикраса»
(серед усіх учасників буде обрано 3 кращі конкурсні роботи, автори яких
будуть нагороджені подарунками)
«Сніжинка»
(серед усіх учасників буде обрано 3 кращі конкурсні роботи, автори яких
будуть нагороджені подарунками)
«Новорічна гірлянда»
(серед усіх учасників буде обрано 3 кращі конкурсні роботи, автори яких
будуть нагороджені подарунками)
Усі ялинкові прикраси, сніжинки та новорічні гірлянди мають бути
створенні з найбільш поширених уживаних матеріалів та побутових чи
будівельних відходів (оргаліту, фанери, поліетилену, пластику, пластмасу,
картонних упаковок, пінопласту, жерстяних банок, деталей зламаної техніки
тощо) здатних витримати погодні умови (сніг, дощ, вітер).
Конструкція виробу повинна бути полегшеною і мати кріплення.
Ялинкові прикраси, сніжинки та гірлянди можуть бути плоскими
двосторонніми або об'ємними, розфарбованими відповідно новорічноріздвяній тематиці.
Розмір ялинкової прикраси, сніжинки має бути від 25 см до 35 см у
діаметрі для куль і 30-40 см у висоту для плоских або об’ємних іграшок.
Новорічна гірлянда має бути завдовжки не менше 5 м, ширина –
від 15 см до 25 см.
Обов’язковим елементом кожної конкурсної роботи (ялинкової
прикраси, сніжинки та гірлянди) є гапличок (кріплення) для закріплення її
на ялинці, довжиною не менше 20 см.
До кожної конкурсної роботи додається обов’язково етикетка
(Додаток 1).
Не використовувати у виготовленні виробів колючі та ріжучі предмети,
голки, шпильки, бите скло тощо.
Конкурсні вироби не повертаються!

Роботи будуть прикрашати головну ялинку
нашого міста та святкову площу.
IV. Підведення підсумків Конкурсу та критерії оцінювання
1. Оцінка робіт учасників проводиться журі.
2. Роботи Конкурсу оцінюються за такими критеріями:
 якість оформлення та ступінь емоційного впливу;
 ідея роботи;
 відповідність роботи вимогам конкурсу;
 техніка виконання;
 новизна, оригінальність.
3. Підсумки Конкурсу підводяться за загальною сумою балів.
Максимальна сума балів – 25.
V. Визначення та нагородження переможців
Переможці Конкурсу визначаються журі за загальною кількістю
набраних учасниками балів.
Переможці за підсумками нагороджуються подарунками за І, ІІ, ІІІ
місце у кожній номінації. Рішення журі остаточне та оскарженню не
підлягає. Оголошення результатів конкурсу та нагородження переможців
відбудеться під час відкриття головної ялинки міста 19 грудня 2018 року.

Склад журі:
Голова журі – Більська Світлана Анатоліївна секретар Городнянської
міської ради
Берибера Ігор Петрович начальник загального відділу.
Кряж Марина Леонідівна, депутат Городнянської міської ради
Цимбаліст Тетяна Сергіївна, методист відділу освіти Городнянської міської
ради
Непопенко Ірина Миколаївна, директор Городнянської школи мистецтв.
Білоус Ліана Петрівна, головний спеціаліст загального відділу.
Семенова Людмила Миколаївна,бухгалтер ДП «Комунальник».

Додаток 1
Етикетка до експонату в номінаціях «Краща ялинкова прикраса»,
«Сніжинка», «Новорічна гірлянда»
Номінація «_________________________»
Автор:
Вік:
Керівник:
Клас (гурток):
Навчальний
(позашкільний,
мистецький)
заклад
(повна назва)
Загальна
кількість балів

