
Положення про порядок проведення
конкурсу екологічного спрямування «Зелена хвиля перемоги»

1. Загальні питання
Це Положення визначає процедуру проведення конкурсу «Зелена хвиля
перемоги» (далі – Конкурс) серед учнів закладів загальної середньої освіти
(ЗЗСО), їхніх батьків, сусідів та інших активних жителів цільових областей
проєкту «Добрі сусіди – одна країна» (Дніпропетровської, Запорізької,
Миколаївської, Одеської та Харківської) для підтримки ініціатив з озеленення
громадського простору, покликаних підвищити згуртованість населення та
сприяти спільному вирішенню міських проблем, насамперед спричинених
війною.

Всеукраїнська благодійна організація «Інститут місцевого розвитку» виступає
Організатором Конкурсу (далі – Організатор).

Організатор несе повну відповідальність за реалізацію Конкурсу та його
відповідність вимогам цього Положення.

2. Мета Конкурсу
Мета конкурсу — привернути увагу до важливості під час війни згуртованості,
добросусідства й громадянської активності через проведення самостійних та
колективних екологічних заходів. Об'єднати та залучити учнівську молодь
цільових областей до процесу зеленого відновлення України, що сприятиме
розвитку у підростаючого покоління лідерських якостей, навичок командної
роботи та взаємодопомоги, формуванню активної громадянської позиції та
екологічної культури.

3. Географія Конкурсу
Конкурс реалізується на неокупованих територіях Дніпропетровської,
Запорізької,  Миколаївської Одеської та Харківської областей.

4. Учасники Конкурсу
Ініціатива впроваджується на добровільних засадах і є відкритою для всіх
громадян України відповідно до географії Конкурсу.

5. Терміни проведення
Конкурс триває з 28 вересня по 22 листопада 2022 року.



6. Умови участі в Конкурсі
Щоб взяти участь у заході, необхідно:

- зробити фото з саджанцями та на фоні вже посаджених дерев/кущів або
змонтувати відео процесу озеленення;

- розмістити фото- і відеоматеріали у коментарях під
повідомленням-анонсом заходу у Facebook
(https://www.facebook.com/GoodNeighborsOneCountry) чи Telegram-каналі
(https://t.me/OSBB_OK), додавши хештеги #ЗеленаХвиляПеремоги,
#ДобріСусідиОднаКраїна;

- обов'язково вказати кількість і назву посаджених дерев та чисельність
учасників процесу.

Фото/відео роботи можна також надіслати у приватні повідомлення (direct) в
Instagram (https://www.instagram.com/good_neighbors_one_country/).

7. Вибір та нагородження переможців
Передбачені три номінації Конкурсу, за якими Організатор вибере кращі роботи.
Кількість переможців за кожною з них визначається Організатором.

1. Зелена перемога (переможця визначить конкурсна комісія на основі
надісланих фото-/відеоматеріалів, що фіксують висадку найбільшої
кількості саджанців);

2. Глядацькі симпатії (переможця обере глядацька аудиторія за фото- чи
відеоматеріалами, що наберуть найбільшу кількість уподобань та відгуків
в інформаційних каналах, зазначених у пункті 6);

3. Мій зелений дім (конкурсна комісія вибере переможця серед
колективних фото- чи відеоматеріалів, що фіксують висадку паростків у
межах прибудинкових територій, дворів шкіл і дитячих садків, а також
скверів, парків).

У якості призового фонду для забезпечення сталості отриманих результатів
Організатор передбачив:

7.1 Брендований інструментарій, який застосовуватиметься при проведенні
заходів з озеленення: лопати, зубчасті/віялові граблі, садові ножиці, секатори,
різаки для гілок, мітли, пакети для сміття, лійки, тканинні господарські рукавиці,
одяг для здійснення господарських робіт, тримери для трави, тачки та інший
непрофесійний інструментарій для господарських робіт, брендовані футболки,
світшоти, жилети, кепки, екосумки, термоси, медичні маски та інші брендовані
елементи одягу та аксесуарів.

https://www.facebook.com/GoodNeighborsOneCountry
https://t.me/OSBB_OK
https://www.instagram.com/good_neighbors_one_country/


7.2 Бездротові навушники, портативні зарядні пристрої.

8. Прикінцеві положення
Факт участі в Конкурсі означає, що всі учасники погоджуються із правилами,
встановленими цим Положенням, а також з тим, що вся подана інформація
(окрім контактної), імена, прізвища учасників заходів, а також фото і
відеоматеріали, пов'язані з реалізацією громадської ініціативи, можуть бути
використані органом місцевого самоврядування та Організатором Конкурсу в
інформаційних, рекламних та інших матеріалах, спрямованих на популяризацію
Конкурсу та проєкту «Добрі сусіди – одна країна».


