


Вимоги до матеріалів. Матеріали, надіслані учасниками для розгляду 

конкурсним журі, мають відповідати наступним вимогам і містити наступну 

інформацію:  

 назву обраної номінації; 

 прізвище, ім’я учасника Конкурсу; 

 повну назву навчального закладу, який представляє учасник або його 

сім’я; 

 групу, клас або курс, на якому навчається; 

 контактний телефон учасника Конкурсу або його представника; 

 відео має бути знято у горизонтальному положенні кадру. 

Отримані матеріали будуть розміщені на сторінці Facebook Відділення 

https://www.facebook.com/kmvkfvsmonukraine. 

Матеріали учасників Конкурсу будуть використовуватись Відділенням для 

поширення культури здорового способу життя. 

 

V. Програма проведення : 

Учасники самостійно обирають для себе будь-яку кількість номінацій. 

Кожна номінація передбачає завдання, до якого необхідно застосувати 

творчий, активний та креативний підхід у виконанні. Кожен з перелічених 

пунктів оцінюється кожним з членів журі за шкалою з максимальною оцінкою в 

5 балів. 

Переможець в номінації визначається за найбільшою кількістю балів, 

набраних за оцінками всіма членами журі. 

 

1. Мама-Тато-Я – спортивна сім’я 

Конкурс дає змогу учасникам продемонструвати взаєморозуміння дітей з 

батьками, виховання цінностей в сімейних відносинах, формування 

особистісних якостей – взаємовиручка, дружба, згуртованість (походи, 

риболовля, активний відпочинок на природі, велосипеди, будь-які ігри тощо).  

 

2. Ми – спортсмени 

Конкурс, в якому учасники зі своїми друзями презентують будь-які 

командні змагальні ігри, які демонструють вміння напрацьовувати командний 

та здоровий суперницький дух. 

 

3. Сонце, повітря і вода – наші найкращі друзі! 

Перебування на відкритому повітрі сприяє зміцненню здоров'я, 

підвищенню функціональних і адаптаційних можливостей організму, 

вдосконаленню рухових умінь і навичок, розвитку рухових і психічних 

здібностей, формування позитивних емоційних станів. Учасники презентують 

свої улюблені активності на відкритому повітрі, в т.ч. розваги на воді. 

 

4. Фізкульт-привіт 

Конкурс сприяє формуванню потреб займатися фізичною культурою і 

спортом, виховує цілеспрямованість, наполегливість та віру в свої сили. 

https://www.facebook.com/kmvkfvsmonukraine


Учасники презентують свої спортивні звички протягом дня – ранкова 

зарядка, пробіжки, тренажерні майданчики тощо. 

 

VІ. Оцінювання та підведення підсумків 

Оцінювання та підведення підсумків Конкурсу здійснює журі, до складу 

якого входять працівники Відділення. Головою журі є начальник Відділення. 

Оцінювання та підведення підсумків Конкурсу відбудеться до 21 серпня 

2020 року. Після чого будуть оголошені переможці в кожній номінації 

Конкурсу.  

 

VІІ. Нагородження переможців 

Переможці конкурсу в кожній номінації нагороджуються цінними 

спортивними подарунками. 

Всі учасники та переможці Конкурсу нагороджуються дипломами 

Відділення на урочистій лінійці їх навчального закладу освіти 1 вересня 2020 

року, а їхні матеріали та результати Конкурсу будуть поширюватись на 

інтернет-сторінках засобів масової інформації. 

 

VІІІ. Інші умови 
 Відправляючи свої матеріали для участі у Конкурсі, кожен учасник 

Конкурсу автоматично надає згоду на обробку своїх персональних даних 

Відділенням та розміщення його фото і відеоматеріалів в соціальних мережах і 

засобах масової інформації. 


