ПОЛОЖЕННЯ
про проведення дитячо-юнацького творчого конкурсу
на тему «Мирний атом єднає Україну»
серед молоді у містах розташування ВП НАЕК «Енергоатом»
та Дирекції Компанії
1. Загальні положення
Це Положення визначає порядок організації та проведення дитячо-юнацького
творчого конкурсу на тему «Мирний атом єднає Україну» серед молоді у містах
розташування ВП НАЕК «Енергоатом» та Дирекції Компанії (далі – Конкурс).
2. Мета Конкурсу
2.1. Мета Конкуру:
2.1.1. Популяризація знань про АЕС та створення у підростаючого покоління
позитивного ставлення до атомної галузі, Батьківщини та рідного краю.
2.1.2. Підтримка та сприяння розвитку творчого потенціалу талановитої молоді.
2.2. Тематика Конкурсу:
2.2.1. Сучасні українські АЕС – безпечний, надійний і екологічно чистий спосіб
виробництва електроенергії.
2.2.2. Атомна енергетика – запорука енергетичної незалежності та економічного
зростання України.
2.2.3. Робота АЕС сприяє розвитку та процвітанню України.
2.3.3. Безпека експлуатації енергоблоків – найвищий пріоритет в діяльності АЕС.
2.3.4. Компанія «Енергоатом», підрозділи якої розташовані у різних регіонах
країни, працею свого великого трудового колективу єднає Україну.
3. Організація та проведення Конкурсу
3.1. Організатор дитячо-юнацького творчого конкурсу на тему «Мирний атом єднає
Україну» серед молоді у містах розташування ВП НАЕК «Енергоатом» та Дирекції
Компанії є адміністрація ДП «НАЕК «Енергоатом» та ППО ДП «НАЕК
«Енергоатом».
3.2. Для проведення Конкурсу утворюються Оргкомітет та журі для кожного етапу.
3.2.1. Склад Оргкомітету визначається рішенням адміністрації ДП «НАЕК
«Енергоатом». Оргкомітет здійснює такі функції:
• ухвалює рішення про терміни проведення Конкурсу (або про їх зміну);
• формує журі І-го II-го етапу Конкурсу і затверджує його рішення;

• визначає форми заохочення учасників і переможців Конкурсу;
• вирішує всі організаційні питання, пов’язані з проведенням Конкурсу;
• ухвалює інші рішення, що стосуються проведення Конкурсу.
3.2.2. Журі I-го етапу Конкурсу формується на місцях з представників
відокремлених підрозділів, фахівців сфери освіти та культури міст ВП НАЕК
«Енергоатом» та Дирекції Компанії.
3.2.3. До складу журі II-го етапу Конкурсу можуть входити фахівці в галузі
атомної енергетики, представники громадських організацій України.
4. Конкурсні номінації
4.1. Малюнок (живопис).
4.2. Декоративно-прикладне мистецтво.
4.3. Анімація.
Вимоги до робіт викладені в Додатку 1 до цього Положення.
5. Учасники Конкурсу
5.1. До участі в Конкурсі допускається учнівська молодь:
• перша вікова група – від 10 до 13 років;
• друга вікова група – від 14 до 17 років.
5.2. Учасники проживають у містах розташування ВП НАЕК «Енергоатом» та
Дирекції Компанії.
6. Етапи проведення Конкурсу
6.1. Конкурс відбувається в два етапи.
6.2. І-й (відбірковий) етап проводиться у містах розташування ВП НАЕК
«Енергоатом» та в Дирекції Компанії. Учасники до 21 квітня 2017 року подають
свої роботи організаторам (діти працівників Дирекції Компанії і ВП київського
розташування – до центру зовнішніх інформаційних комунікацій: 01030 м. Київ,
вул. І. Франка, 29. На цьому етапі здійснюється попередній відбір творчих робіт і
визначаються переможці в кожній номінації. Роботи переможців цього етапу
направляються для участі у фіналі.
6.3. Переможці І-го етапу Конкурсу можуть бути нагороджені заохочувальною
поїздкою до Києва.
6.4. ІІ-й етап Конкурсу проводиться у травні 2017 року в Києві. На цьому етапі
визначаються три конкурсні роботи, що посіли І, ІІ і ІІІ місця у кожній з двох
вікових груп за кожною номінацією.
7. Переможці Конкурсу
7.1. Переможцями Конкурсу є переможці II-го етапу Конкурсу.
7.2. За підсумками Конкурсу буде визначено трьох переможців у кожній віковій
групі за кожною номінацією, які посядуть відповідно І, ІІ і ІІІ місця.

7.3. За пропозицією журі у кожній віковій групі може бути визначено два учасника,
які заохочуються додатково (за оригінальність, інновацію і таке ін.).
7.4. Журі може визначити одного головного переможця конкурсу – володаря Гранпрі.
8. Нагородження переможців Конкурсу
8.1.Визначення переможців II-го етапу Конкурсу відбувається на засіданні журі
відповідно до умов Конкурсу.
8.2. Нагородження пам’ятними подарунками переможців, які вибороли Гран-прі, І,
ІІ і ІІІ місця та заохочувальні призи на II-му етапі Конкурсу, може бути
організоване у м. Києві у формі урочистої церемонії за участю керівництва ДП
«НАЕК «Енергоатом» та ППО Компанії.
8.3. Витрати з організації перебування супроводжуючих осіб, учасників ІІ етапу
конкурсу у м. Києві несе ДП «НАЕК «Енергоатом» та ППО Компанії.
8.4. Витрати на транспортування дітей-учасників та супроводжуючих осіб від міст
розташування ВП НАЕК «Енергоатом» до м. Києва і у зворотному напрямку несуть
самі відокремлені підрозділи Компанії.

Додаток 1
Вимоги до конкурсних робіт
«Мирний атом єднає Україну»
На Конкурс надаються самостійно виконані індивідуальні творчі роботи
відповідно до тематики, визначеної у п. 2.2 Положення про конкурс.
Вимоги до творчих робіт:
 У жанрі «Малюнок» (живопис) робота повинна бути розміром формату А-3
(420х297 мм), але не більше 430х305 мм.
 У жанрі «Анімація» (комп’ютерна анімація) робота повинна бути виконана у
форматі MPEG4, MP4 або AVI.
 У жанрі «Декоративно-прикладне мистецтво» робота повинна мати
упаковку, зручну для транспортування.
 Робота може бути виконана у будь-якій техніці або стилі.
 Робота може бути повнокольоровою або монохромною.
 Робота має бути виконана спеціально для Конкурсу «Мирний атом єднає
Україну».
 До участі у Конкурсі допускається не більше 2-х робіт від кожного учасника.
 Має додаватися сканована електронна версія творчої роботи (цифрове фото
високої якості).

Для участі у фіналі конкурсу організаторами І етапу до 28 квітня 2017 року
надсилаються:
 роботи в оригіналі за адресою: 01030 м. Київ, вул. І. Франка, 29 (флігель),
Центр зовнішніх інформаційних комунікацій;
 електронна версія, відеопрезентація робіт учасниками та їхні фото за
адресою е/п: n.lashevych@direkcy.atom.gov.ua;
 список надісланих робіт за зразком у Додатку 2.
Контакти координатора проекту: (044) 277-79-08 Лашевич Наталія Валентинівна.

Додаток 2
ЗРАЗОК
СПИСОК УЧАСНИКІВ
І-го (відбіркового) етапу дитячо-юнацького творчого
конкурсу «Мирний атом єднає Україну»
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