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проведення обласного конкурсу на кращий TBip за темою

<<Людина та Лiс>>

Кiровоградське обласне управлiння лiсового та мисливського господарства та
обласне Товариство лiсiвникiв за пiдтримки управлiнням освiти, науки молодi та спорту
Кiровоградськоi облдержадмiнiстрацii в рамках Акцii кМайбутнс лiсу у TBoix руках> в
перiол з березня по травень 2079 року проводять конкурс дитячого твору за темою
,,Людина та Лiс".

Мета та завдання конкурсу:
Доловною метою конкурсу с пiдвищення рiвня усвiдомлення школярами ролi та

значення лiсу в життi людини.
Завдання конкурсу:
- формування екологiчноi свiдомостi особистостi;
- ознайомлення з лiсiвничими та екологiчними проблемами регiону;
- розширення та поглиблення знань з основ лiсiвництва;
- виявлення обдарованоi та таJIановитоi молодi i залучення iT до спiвпрачi з

лiсiвничою громадськiстю;
- активiзацiя лiсiвничо-просвiтницькоi дiяльностi.
Учасники конкурсу:
!о участi у KoHKypci запрошуються учнi 5-8 класiв загальноосвiтнiх серелнiх

навчаJIьних закладiв, розташованих на територii дiяльностi державних лiсогосподарських
пiдприемств.

Оформлення матерiалiв :

На конкурс подаються роботи написанi виключно на аркушах формату А-4. Об'см
твору не повинен перевищувати 3-х cTopiHoK. Роботи, написанi на паперi iнших форматiв,
виконанi на комп'ютерi, значно бiльшого об'сму, в т,ч. за рахунок можливого художнього
оформлення, не розглядатимуться. На титульному аркушi необхiдно вказати:

- назчу твору;
- прiзвище, iм'я автора;
- школ-у, клас;
- домашню адресу, телефон.

Що матерiалiв додаеться копiя довiдки rtро присвоення r{аснику конкурсу
iдентифiкацiйного коду.

Умови проведення конкурсу:
Учасники конкурсу виконують роботи в класi (або iншому спечiально призначеному

примiщеннi для trроведення конкурсу) у присутностi (не менше % ii складу) членiв
конкурсноi KoMiciT.

Bci учасники мають бути забезпеченi рiвними умовами та можливостями для
виконання робiт. Час написання твору - до 3-х годин.

Мова написання твору - украiнська або росiйська.
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Керiвництво конкурсом :

Керiвництво конкурсом, пiдведення пiдсумкiв та визначення переможцiв здiйснюють
оргкомiтети (KoHKypcHi KoMicii), склад яких, затверджують:

- на першому етапi (piBeHb державних лiсогосподарських пiдприемств) - керiвники
державних лiсогосгtодарських пiдприсмств i вiдповiдних первинних органiзачiй
Товариства лiсiвникiв Украiни;

- на регiональному етапi - Начальник обласного уrrравлiння лiсового i мисливського
господарства i голова обласного Товариства лiсiвникiв

Що склалу конкурсних комiсiй включilються:
- представники обласного управлiння лiсового та мисливського господарства та

державних лiсогосподарських пiдприемств ;

- представники вiддiлiв освiти (за згодою) 3 чол.;
- представник обласного Товариства лiсiвникiв та його первинних органiзачiй (за

згодою);
- представник профспiлки працiвникiв лiсового господарства (за згодою);
- iнших громадських органiзацiй, якi сприятимуть проведенню конкурсу (за

згодою).
Критерii оцiнки твору:

- в першу чергу враховуватиметься розумiння авторами вагомостi знаLIення лiсiв для
збереження життя на планетi, вмiння висловити це зроз}мiло та з притаманною
власною iндивiдуальнiстю;

-,, TBip може мiстити власнi погляди на збереження та вiдтворення лiсiв, проблеми
повОязанi з лiсами нашоi краiни та можливi, на думку автора, шляхи iх вирiшення.

Етапи та термiни проведення конкурсу:
Пiсля проведення в регiонi головного заходу Акцii - посадки дерев, учrli 5-8 класiв

зага,lьноосвiтнiх навчrlльних закладiв пишуть твори на загальну тему ,,Людина та Лiс".
Твори направляються до державних лiсогосподарських пiдприемств за мiсцем

розташування. Пiдоумки конкурсу проводяться в два етапи:
1 етап - до 5 травня - piBeHb державних лiсогосподарських пiдприемств;
2 етап - до 1 червня - на обласному piBHi.
На кожному piBHi проведення конк}рсу визначаються три переможцi.
Роботи, якi зайняли перше мiсце на piBHi державних лiсогосподарських пiдприемств

(l етап), з помiткою ,,Конкурс на кращий TBip" направляються на адресу обласних

управлiнь лiсового i мисливського господарства й беруть участь у KoHKypci на обласному
piBHi.

Нагоролження переможцiв конкурсу кожного етапу органiзовуеться керiвниками
лiсогосподарських пiдприемств, вiдповiдних органiзацiй Товариства лiсiвникiв Украiни.

!о участi в церемонiТ нагородження запрошуються керiвники paliotIy, областi,
прачiвники вiддiлiв освiти, представники громадських органiзацiй, ЗМI.

Переможцi конкурсу вiдзначаються цiнними подарунками BapTicTIo в NIежах:

Н а р i в н i d е р жавнuх л i с о z о с по d ар с ь кuх пid прuслл с mв :

I мiсце - до 1000 грн.
II мiсце - до 500 грн.
III мiсце - до 300 грн.
На обласному piBHi:
I мiсце - до 1500 грн.
II мiсце - до 1000 грн.
III мiсце - до 800 грн.
На кожному piBHi, оргкомiтети KoHKypciB мають право встановлювати додатковi

заохочуваJIьнi нагороди.
Фiнансування:
Фiнансування конкурсу та нагородження переможцiв грамотаN{и та цiнними

подарункамЙ здiйснюються за рахунок коштiв обласного Товариства лiсiвникiв та його

первинних органiзацiй.


