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Положення про проведення обласного Конкурсу
«Олімпійський талісман»
1.Мета
1.1. Обласний Конкурс
«Олімпійський талісман» (далі – Конкурс)
проводиться з метою:
1.1.1 виховання учнівської молоді на гуманістичних ідеалах олімпізму;
1.1.2 популяризації та поширення олімпійських ідеалів і цінностей;
1.1.3 формування у молоді мотивацій до здорового способу життя,
систематичних занять фізкультурою та спортом;
1.1.4 розширення світогляду та розвитку творчих здібностей молоді;
1.1.5 використання можливостей спорту і фізичної культури для
солідарності та співробітництва заради миру, зміцнення між людських
стосунків.
1.2. Участь у Конкурсі здійснюється на добровільних засадах.
2. Організація проведення конкурсу
2.1 Організаторами Конкурсу є відділення Національного олімпійського
комітету України в Хмельницькій області (далі-ВНОК) та Хмельницький
обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (далі-ХОІППО).
2.2 Положення розміщується на сайтах ВНОК (http://noc.km.ua/), ХОІППО
(hoippo.km.ua) та в інших ЗМІ.
2.3
Матеріали приймаються до 10 вересня 2020 р. за адресою:
29000 м. Хмельницький, вул. Озерна,14, Хмельницький обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти, кабінет № 125
(Шнира Олег Олексійович, тел: 097-053-1424).
3. Керівництво проведенням
3.1 Організаційне забезпечення проведення Конкурсу здійснюють відділення
Національного олімпійського комітету України в Хмельницькій області та
Хмельницький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти.
3.2 Безпосереднє проведення Конкурсу здійснює організаційний комітет.
Оргкомітет утворює журі, до складу якого входять представники
співорганізаторів, творчої інтелігенції, спортивні журналісти та відомі
спортсмени.

4. Учасники
4.1 Конкурс проводиться серед учнівської молоді Хмельницької області у
трьох номінаціях та у трьох вікових групах:
1. Малюнок (різна техніка);
2. Вишивка;
3. Скульптура (малі форми з глини, соломи, дерева, тощо. Висота не
більше 30 см.)
- категорія 1 – від 6 до 9 років;
- категорія 2 – від 10 до 14 років;
- категорія 3 – старше 14 років.
5. Вимоги до робіт
5.1. Учасники представляють роботи, в яких відображено талісмани
традиційних престижних змагань під егідою міжнародних спортивних
організацій,що опікуються Олімпійським рухом, та символи національних
олімпійських команд (див. додаток-довідка “Олімпійський талісман”).
Кількість наданих робіт не обмежується.
5.2. До кожної роботи додається заявка:
- прізвище та ім’я;
- район (місто, ОТГ);
- назва навчального закладу;
- вік;
- повна домашня адреса;
- контактний телефон (домашній, мобільний);
- повна адреса навчального закладу;
- назва талісману(-ів) та відношення до конкретного спортивного
форуму або національної олімпійської команди.
6. Визначення переможців
6.1. Переможці конкурсу визначаються журі з 5 осіб: Віктор Флентін-перший
заступник ВНОК, Анна Трачук-художниця, викладач кафедри дизайну
Хмельницького національного університету, Анжела Махмутова, методистка
художньо-естетичних дисциплін ХОІППО, Олег Шнира, методист з
фізичного виховання ХОІППО, Марина Бех, призерка чемпіонатів світу та
Європи з легкої атлетики,учасниця Олімпійських ігор).

6.2. Всього буде визначено у кожній з номінацій до трьох
(окремо для вказаних вікових груп).

переможців

6.3. Переможці конкурсу нагороджуються подарунками, дипломами та
медалями відповідних ступенів.
7. Фінансування
7.1. Витрати на проведення Конкурсу здійснюється за рахунок ВНОК та
інших джерел, не заборонених законодавством України.
8. Висвітлення у засобах масової інформації
8.1. Конкурс широко анонсується та висвітлюється Хмельницьким обласним
інститутом післядипломної педагогічної освіти.
8.2. Відділення НОК України в Хмельницькій області забезпечує вільний
доступ всім представникам ЗМІ на захід.
9. Нагородження переможців
9.1 Результати Конкурсу організатори розмістять на офіційних сайтах
ВНОК (http://noc.km.ua/) та ХОІППО (hoippo.km.ua)
9.2 Організатори Конкурсу повідомляють переможців та умови отримання
подарунків.
9.3 Церемонія нагородження відбудеться у вересні 2020 року під час
проведення виставки найкращих робіт учасників Конкурсу до 25-річниці
створення відділення НОК України в Хмельницькій області (про місце і час
нагородження переможців буде повідомлено додатково).
Примітка:Конкурсні роботи можуть бути повернуті на вимогу їх авторів
після підведення підсумків цього творчого заходу.
Додаток; довідка “Олімпійський талісман.”
Контактні телефони у ВНОК: 050-418-2057 та 067-381-0538.

