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|!олоясення

про конкурс <<11ервоцв!ти п1д охоронок)>
(в рамках Бсеукра!нсько{ акц|{ <3бережемо первоцв|ти>)

[. 1!1ета конкурсу
3алунення 1школяр|в до вивчення та охорони первоцв|т|в. |{ерев|рка об|знаност|
з рослинами 9ервоно| книги }кра!ни, р|дк|сними та зникаточими видами рослин.

!!. )/часники конкурсу
.{о уиаст| в конкурс| запро1пу}оться тпколяр| м. 1зяслав, 1зяславського Р_н}, м.
€ авута, €лавутського Р-н}, в|ком в|д 6 до 17 рок|в.
л

Ёа

[[1. }мови
конкурс мо)1(уть бути представлен!:

конкурсу

[ращшй л|а].юнок (в!к конкурсануп]в 6-12 рок!в): тема:

<<3ахист|ть
дов|льна (ол|вц|,

первоцв!ти>>. 1!1алтонок (формат А-3,
техн|ка виконання
т|льки 1ндив|дуальн| роботи.
фломастери, фарби тощо). |{рийматоться ^-4),
[{ращшй п"/.('ка!п-спо!нешзепоа (в!к конкурсануп!в 12-17 рок1в): тема
<<!1ервоцв!ти потребупоть на[цого захисц0>, формат А_1 (лист ватману), з
використанням фотоматер|ал|в та |нтших |лтосщац|й з коментарями. |[рийматоться
т|льки колективн| роботи.
|{редставлен| на конкурс роботи: м€ш1}онки, плакати-ст1нгазети, п1дпису[оться р
зворотного боку у нит{ньому л!вому кут1 друкованими л|терами, (пр|звище, |м'я,
к.]1ас' повна н€вва унбового закладу, контактний телефон г{асника' а такох{ кер|вника

(онкурс тривае

1!. 11орядок проведення конкурсу

з 1 березня по 15 березня 2017 року.

Фстанн|й терм|н подач| конкурсних роб|т _ 15 березня 2017 ро[9. Роботи
подавати за адресо}о нпп <Р1але |[ол!ссл>: вул. Р1ихельська, з2, м. |зяслав
(адм1нбуд|вля ${ <<!зяславське л|сове господарство>>) або надсилату| на елекщонну
по1пту гпа1еро1|з]а@,ц[г.пе1 (з поёа.;оь!]'ш/|' наёсш:тання,|у' орш?]на;т1в ёля вшзншчення
перелооэкц!в).

9. !{ритер1[ оц!нки конкурсних роб1т
|{редставлен| на конкурс роботи будуть оц|нтоватисязанаступними критер|ями:
дотримання з€}значен о| темат ику1 т а г либина !? розкриття ;
гармон|я та ц|л|сн|сть композиц||;

нестандартн|сть та образн!сть;
вм|ння 6ачити | передати с}ох{ет;
охайн|сть.
Роботи, як| не в!дпов|датоть вищевк€ваним

вимогам' до участ1 у конкурс1 не

допуска}оться.

\/|. {ур! конкурсу
Б склад }ур1 конкурсу входять сп|вроб|тники Бац|онального природного

|{ол|сся>: передбана}оться 3аохочува.:уьн] наеороёш 0ля унасншк]в конкурсу.
Роботи перемот<ц|в конкурсу <|{ервоцв!ти п|д охороно1о) не поверта}оться
<1!1але |{ол|сся> (адм|нбуд|вля
будуть демонсщуватися на виставц| у

нпп

<<1зяславське л|сове господарство>>).

|

,[!

оайт\ нпп <<йале
|[ол!сся> за посиланням: 1тсф://гпа1еро1|з.!а.|п.ца або |з стор|нок в соц|альних мере)ках

,{одаткову |нформац|я про конкурс можна д|знатися

на

за

посиланн ями }т11р://у[.согп/рцБ1!с81333590 та 1т1!рв://тмтм:м.[асе6оо[.согп/вгоцрзАа1|оп

а1Раг&}{а1еРо1!в-1а/

-

1ел. (03852) 4-|5-з6,0966284з75
Бл адреса: гпа1еро1|в.]а
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