ПОЛОЖЕННЯ
про проведення заходів з відзначення Дня Європи в Україні у
Кіровоградській області
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Заходи у рамках відзначення Дня Європи в Україні проводяться з 09
травня 2022 року із залученням цільової аудиторії серед учнівської та
студентської молоді закладів професійної (професійно-технічної), фахової
передвищої, вищої та позашкільної освіти, вихованців євроклубів,
молодіжних організацій, молодіжних просторів, молодіжних центрів та
провідних літераторів Кіровоградської області, України та країн Європи.
МЕТА ТА ЗАВДАННЯ
· залучення молоді до європейських цінностей;
· популяризація змістовного культурного дозвілля та обміну досвідом
серед творчої молоді.
ОРГАНІЗАТОРИ КОНКУРСУ
Загальну організацію заходу здійснює департамент освіти і науки
Кіровоградської обласної державної адміністрації, управління молоді та
спорту Кіровоградської обласної державної адміністрації. Безпосереднє
проведення покладається на Центральноукраїнський державний будинок
художньої та технічної творчості (далі – ЦД БХТТ) за підтримки ГО
«Молодіжний центр Кіровоградської області».
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ
Учасники надсилають відео на тему «Європейські цінності мого життя», у
яких розкривають значення та вплив європейських цінностей, як та в який
спосіб вони впливають на життя.
Відео роботи приймаються до 12:00 04 травня 2022 року. Учасники
надсилають відео відповідно критеріїв з приміткою День Європи у
Телеграм на номер +380953071378 та заявку за формою:

Анкета-заявка
на участь у відзначенні Дня Європи в Україні у Кіровоградській
області
1.
Назва закладу освіти/організації/клубу
_____________________________________________________________
2.
Назва відео______________________________________________
3.
П.І.Б автора та виконавця
повністю_____________________________________________________
4.

ПІБ відповідальної особи __________________________________

5. Номер моб. телефону відповідальної особи ______________________
____________
Посада

_____________
підпис

_____________
П.І.П.

09 травня 2022 року відбудеться включення Zoom, під час якого
учасникам буде продемонстровано відео роботи!
КРИТЕРІЇ ВІДЕОРОБІТ
Відеоролики мають відповідати наступним характеристикам.
Відео знімається на фоні історично-, чи культурно значимого
об’єкту вашої місцевості.
Допустимі формати відео: MPEG-4, AVI, MOV тощо.
Відео приймаються тільки горизонтальної зйомки тривалістю до
1 хвилини!
Просимо утриматися від використання професійних програм запису
відео, архівування у форматі ZIP або будь-якого іншого, використання

фільтрів або будь-якого іншого відео монтажу задля збереження якості
відео.
Конкурсні твори, авторство яких викликають сумніви або містять
негативний чи образливий зміст організаційним комітетом Конкурсу не
приймаються!

