ПОЛОЖЕННЯ
про міський конкурс „Перлина Запоріжжя”
1 Загальні положення
1.1. Міський конкурс „Перлина Запоріжжя” проводиться відповідно до рішення
Запорізької міської ради від 30.06.2016 № 44 «Про внесення змін до програм по галузях
«Фізична культура і спорт» та фінансування заходів з питань сім’ї та молоді,
затверджених рішенням міської ради від 25.12.2015 № 18 «Про затвердження програм по
галузях «Освіта», «Фізична культура і спорт» та Програми фінансування заходів з питань
сім’ї та молоді, та про внесення змін до рішення міської ради від 31.01.2014 № 27 (зі
змінами та доповненнями)» Метою конкурсу є сприяння національно-культурному
відродженню України, виховання національно-патріотичних почуттів, всебічна
підтримка обдарованої та творчої молоді міста.
1.3. Загальне керівництво організацією та проведенням конкурсу здійснює відділ
по роботі з молоддю та сім’єю та позашкільної виховної роботи департаменту освіти і
науки, молоді та спорту Запорізької міської ради.
1.4. Орієнтована тематика творчих робіт:
історичні події, пов’язані з Україною, м. Запоріжжя та Запорізьким краєм;
життя і діяльність відомих та визначних запоріжців;
нариси про захисників Вітчизни Запорізького краю;
вільна тема, пов’язана з запорізькими сюжетами.
1.5. Кожен учасник міського конкурсу заповнює заявку встановленого зразка
(додається).
1.6. Претендент може подати заявку на участь відразу в декількох номінаціях.
1.7. У конкурсі приймає участь молодь віком від 14 до 35 років, яка мешкає в м.
Запоріжжі.
1.8. Конкурс проводиться у 4 номінаціях:
1) поезія;
2) проза;
3)фоторобота;
4) малюнок;
2 Вимоги до учасників конкурсу
2.1 Поезія та проза
Твори приймаються на українській мові.
Формою участі у конкурсі є написання творчих робіт (у жанрі поезія або проза)
про Україну, місто Запоріжжя і запоріжців, острів Хортиця, історію та сучасність рідного
краю, міста, захисників Вітчизни, людські тощо.
Твори, що надсилаються на конкурс, мають бути оформлені відповідно до таких
вимог:
твори мають бути надруковані на стандартних аркушах;
аркуші творів мають бути пронумеровані;
наявність нового фактичного (життєвого, документального, архівного)
матеріалу;
новизна художніх рішень, думок, роздумів;
рівень літературного викладу;
вказати вікову категорію.
До конкурсу приймаються твори, що не друкувалися раніше.
Критерії оцінювання творів:
- змістовність;

-

оригінальність творчого задуму;
літературний рівень тексту;
художній стиль виконаної роботи;
високий художній рівень написання творів;
естетична цінність творчої продукції;
авторська майстерність.
2.2 Фоторобота

Номінації фоторобіт:
пейзаж;
репортаж.
Пейзажні роботи – різні куточки та стани природи, міський пейзаж, пейзажпанорама.
Репортажні роботи повинні розкривати глядачам зміст висвітленої події,
соціальної проблеми, передавати драматургію події (напруженість, урочистість,
піднесеність моменту тощо), соціально-духовну активність.
Від кожного учасника приймається не більше 3-х робіт у кожній номінації.
На конкурс приймаються чорно-біліі та кольорові фотографії у форматі 20х30 см
(А4). На зворотному боці фотороботи слід приклеїти за допомогою прозорої клейкої
стрічки ярлик розміром 5х6 см, де вказати:
прізвище ім’я по батькові, місце навчання учасника;
порядковий номер фотороботи із заявкою;
назва знімка (або циклу), бажано вказати дати зйомки;
номінацію;
вікову категорію
Автори фотографій несуть відповідальність за зміст представлених на
конкурс робіт.
2.3 Малюнок
На конкурс подаються 2-3 художні роботи виконані на папері формату 20х30 см
(А-4). Техніка виконання: гуаш, акварель, олівець та інше. Роботи повинні бути
оформлені в паспарту.
На зворотньому боці кожної конкурсної роботи необхідно зазначити
(українською мовою):
1. назву роботи;
2. прізвище, повне ім'я, по батькові та вік автора роботи;
3. назву навчального закладу, контактний телефон.
3 Термін та порядок проведення конкурсу
3.1. Творчі роботи на конкурс подаються у термін до 12 жовтня 2016 року до
управління по роботі з молоддю та сім’єю департаменту спорту, сім’ї та молоді
Запорізької міської ради (вул. Сталеварів, 30А, тел./факс 233-31-12; 2332324).
3.2. Роботи, що не відповідають вимогам конкурсу, не розглядаються.
3.3. Журі визначає переможців окремо з кожної номінації та вікової категорії:
- «учнівська молодь»;
- «студентська молодь»;
- «молодь підприємств та організацій».
3.4. Переможці та учасники конкурсу нагороджуються дипломами та цінними
подарунками.

