ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ національного природного
парку «Мале Полісся»
від 07.09. 2017 року № 32		


ПОЛОЖЕННЯ
про мистецький конкурс «Природа Малого Полісся очима дітей»
І. Мета конкурсу
Підтримка творчих здібностей школярів та популяризація природничої науки.
ІІ. Учасники конкурсу
До участі в конкурсі запрошуються учні загальноосвітніх навчальних закладів м.Ізяслав, Ізяславського району, м.Славута, Славутського району, віком від 6 до 18 років.
ІІІ. Умови конкурсу
3.1. На конкурс можуть бути представлені роботи на тему «Природа Малого Полісся», а саме:
- малюнки (формат А-3, А-4), техніка виконання довільна (олівці, фломастери, фарби тощо);
- аплікації (різноманітні техніки, але з використанням природних матеріалів);
- фотографії (повинні бути зроблені учасниками власноруч; друковані фотографії - роздруковані на фотопапері довільного формату; для фоторобіт, що подаються у електронному вигляді – роздільна здатність (якість) знімку має бути не менше 300 пікселів/дюйм).
3.2. Представлені на конкурс роботи підписуються з зворотного боку друкованими літерами (прізвище, ім’я, клас, повна назва учбового закладу,контактний телефон учасника, а також керівника із зазначення П.І.Б.).

ІV. Порядок проведення конкурсу
4.1.Терміни проведення конкурсу встановлюються щорічно в період з вересня по листопад.
4.2. Роботи подавати за адресою НПП «Мале Полісся», вул. Михельська, 32, м. Ізяслав (адмінбудівля ДП «Ізяславське лісове господарство») або надсилати на електронну пошту malepolisja@ukr.net (з подальшим надсиланням оригіналів для визначення переможців).

V. Критерії оцінки конкурсних робіт
5.1. Представленні на конкурс роботи будуть оцінюватися за наступними критеріями:
- дотримання зазначеної тематики та глибина її розкриття;
- гармонія та цілісність композиції;
- нестандартність та образність;
- охайність.
5.2. Роботи, які не відповідають вимогам п. 3.1, 3.2, та 5.1 до участі у конкурсі не допускаються.

VІ. Організаційний комітет конкурсу
6.1 Підготовку і проведення конкурсу здійснює організаційний комітет (далі іменований – оргкомітет) у складі фахівця з екологічної освіти, 
Лукащука Ю.О., провідного наукового співробітника Белінської М.М. та старшого наукового співробітника Кратасюк Н.В. 
6.2. Оргкомітет здійснює наступні функції:
- реєструє учасників конкурсу, здійснює збір конкурсних матеріалів;
- забезпечує нагородження переможців конкурсу.

VІI. Журі конкурсу
В склад журі конкурсу входять співробітники Національного  природного парку «Мале Полісся», які затверджуються наказом директора.

VIІI. Заохочення переможців конкурсу
8.1. Переможці конкурсу «Природа Малого Полісся очима дітей» будуть відзначені грамотами, дипломами НПП «Мале Полісся» та заохочувальними призами.
8.2. Роботи учасників конкурсу не повертаються і будуть демонструватися на виставці у НПП «Мале Полісся» (адмінбудівля ДП «Ізяславське лісове господарство»).
8.3. Додаткову інформацію про конкурс можна дізнатися на сайті НПП «Мале Полісся» за посиланням: http://malepolisja.in.ua або із сторінок в соціальних мережах за посиланням: https://www.facebook.com/groups/NationalParkMalePolisja/ 

Тел. (03852) 4-15-36, 0673261842
Ел. адреса: malepolisja@ukr.net


