
Положення про конкурс 

1. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ ТА ОФОРМЛЕННЯ  РОБІТ 

Конкурс стартує 16 листопада 2020 року і завершується 18 грудня 2020 року.  

1.1. Правила оформлення пісень 

Номінація «Пісня» – на конкурс має бути відправлено відео з виконанням 

авторської пісні українською мовою у форматі (Мр4, AVI, MOV). Це формати, 

які можна записати на телефони багатьох виробників. Звук має бути таким, 

щоб досить добре можна було розуміти слова пісні та, щоб було  мінімум 

зайвих шумів.  На початку запису автору потрібно представитися (сказати ім’я 

та прізвище) та сказати назву пісні. Пісня має налаштовувати на доброту. У 

тексті пісні не дозволяється нецензурна лексика чи тексти, що принижують 

гідність.  

На конкурс приймаються виключно індивідуальні роботи.  

У листі на електронну пошту має бути вказано: 

1)  ім’я та прізвище автора,  

2) вік, 

3) назва пісні, 

4) дата виконання, 

5) навчальний заклад, 

6) контакти автора та одного з батьків (телефон чи e-mail).  

 

Конкурсна робота подається у завершеному вигляді на електронну адресу 

2019yamamaya@gmail.com. до 5 грудня.  

Матеріали, що не відповідають вимогам, розглядатися не будуть.  

 

1.2. Правила оформлення віршів 

У номінації «Поезія» - на конкурс має бути представлений один авторський 

вірш, українською мовою, набраний у форматі word документа, шрифт Times 

New Roman, розмір шрифту 14. Робота має бути виконана на аркушах формату 

А4 та мати обсяг не більше  двох друкованих аркушів. Зміст вірша має бути 

добрим і направляти слухачів на доброту й позитив.  

На конкурс приймаються виключно індивідуальні роботи.  

На початку сторінки має бути вказано ім’я, прізвище та вік автора, назва віршу 

та дата, коли він написаний.  
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Також у листі на електронну пошту має бути вказано: 

1) ім’я та прізвище автора,  

2) вік, 

3) назва віршу, 

4) дата написання, 

5) навчальний заклад, 

6) контакти автора та одного з батьків (телефон чи e-mail).  

 

Конкурсна робота подається у завершеному вигляді на електронну адресу 

2019yamamaya@gmail.com. до 5 грудня. 

Матеріали, що не відповідають вимогам, розглядатися не будуть.  

 

1.3. Правила оформлення малюнків 

       Тема: «Секрет осені» 

У номінації «Художнє мистецтво» – на конкурс має бути вислане фото 

малюнка у форматі (jpeg) та фото, де і автор і його робота в кадрі одночасно. 

Малюнок може бути виконаний будь-якою технікою малювання. Зображення 

на малюнку має відповідати тематиці конкурсу, бути позитивним та 

відповідати нормам моралі нашого суспільства.  

 Малюнок повинен бути зроблений у цьому році і, при потребі, має бути 

можливість пред’явити його оригінал, тобто оригінал має бути в наявності у 

автора.  

На конкурс приймаються виключно індивідуальні роботи.  

У листі на електронну пошту має бути вказано: 

1) ім’я та прізвище автора,  

2) вік, 

3) назва малюнка, 

4) дата виконання, 

5) навчальний заклад, 

6) контакти автора та одного з батьків (телефон чи e-mail).  

 

Конкурсна робота подається у завершеному вигляді на електронну адресу 

2019yamamaya@gmail.com. до 5 грудня. 

Матеріали, що не відповідають вимогам, розглядатися не будуть.  

 

1.4. Правила оформлення фото 
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Тема: «Секрет осені» 

У номінації «Фотомистецтво» – на конкурс має бути вислане фото у форматі 

(jpeg). Розмір фото має бути від 136 кб, 1500х720 пікселей. Фото має бути 

позитивним та відповідати тематиці конкурсу та нормам моралі нашого 

суспільства.  Фото повинно бути зробленим у цьому році і, при потребі, має 

бути можливість пред’явити його оригінал, тобто оригінал має бути в 

наявності у автора.  

У листі на електронну пошту має бути вказано: 

1) ім’я та прізвище автора,  

2) вік, 

3) назва фото, 

4) навчальний заклад, 

5) контакти автора та одного з батьків (телефон чи e-mail).  

 

Конкурсна робота подається у завершеному вигляді на електронну адресу 

2019yamamaya@gmail.com. до 5 грудня. 

Матеріали, що не відповідають вимогам, розглядатися не будуть.  

 

 

Голова БО «БФ «Я-мама!»                                                      Смірнова Т.А. 
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