


2.2. Роботи надсилати на електронну адресу: tr_sport@ukr.net або через 
месенджер на Фейсбук сторінку Тернопільського обласного центру фізичного 
здоров’я населення “Спорт для всіх” https://www.facebook.com/tr.sport.for.all/ . 
 

3. Умови участі у Конкурсі 
3.1. Своєю участю у Конкурсі автори приймають умови цього положення 

та рішення Організаторів. 
3.2. Усі роботи, які подаються на Конкурс, мають бути авторськими. 

Малюнки повинні бути виконані власноруч, без допомоги інших осіб.  
3.3. Організатори зберігають за собою права на репродукцію всіх робіт, 

поданих на Конкурс, без обмеження терміну використання.  
3.4. Усі роботи, які надсилаються на Конкурс, повинні відповідати 

наступним вимогам: 
–  усі малюнки мають бути виконані (олівцями, фломастерами, фарбами) 

на аркуші формату А4. 
–  кожен учасник має надіслати фото свого малюнка на спортивну 

тематику у форматі JPEG та бажано своє фото ( дивіться додаток 1). 
–  назва роботи повинна мати такий вигляд: Ім'я, Прізвище автора, місце 

проживання (вулиця, населений пункт, територіальна громада), контактна 
інформація повнолітнього представника (мобільний телефон, Прізвище, Ім'я). 

(Наприклад: Артем Гончаренко, 08.09.2011 рік, вул. Зелена, 9, с. Соборне, 
Байковецька територіальна громада, представник Анна Гончаренко, тел. 
0971122955). 

 
4. Визначення переможців та призерів 

4.1. Роботи авторів будуть опубліковані у соціальні мережі Фейсбук на 
сторінці Тернопільського обласного центру фізичного здоров’я населення 
“Спорт для всіх” ( https://www.facebook.com/tr.sport.for.all). 

4.2. Переможці та призери у двох вікових категорія за умовами проведення 
Конкурсу визначає журі, не враховуючи лайки.  

За результатами голосування на сторінці Тернопільського обласного 
центру фізичного здоров’я населення “Спорт для всіх” у соціальні мережі 
Фейсбук (https://www.facebook.com/tr.sport.for.all) у кожній віковій категорії 
визначаться десять найпопулярніших малюнків, автори яких також будуть 
нагороджені. Для того щоб проголосувати, потрібно поставити вподобання 
(лайк) під постом з малюнком. Голоси (лайки) враховуються тільки від 
власників сторінок які зареєстровані в Україні. Якщо будуть п’ять чи більше 
лайків від фейкових акаунтів, учасники Конкурсу не будуть відзначені 
нагородами. 

4.3. Результати Конкурсу Організатори розмістять 14 грудня 2021 року в 
соціальній мережі Фейсбук Тернопільського обласного центру фізичного 
здоров’я населення “Спорт для всіх”. 

4.4. Переможці та призери обласного дитячого конкурсу малюнка до Дня 
Святого Миколая на спортивну тематику в рамках реалізації Національної 
стратегії з оздоровчої рухової активності “Рухова активність – здоровий спосіб 
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життя – здорова нація” нагороджуються медалями, сувенірною атрибутикою з 
логотипом Тернопільського обласного центру фізичного здоров'я населення 
“Спорт для всіх” та призами від управління молоді, спорту та іміджевих 
проектів Тернопільської обласної державної адміністрації.  

Автори десяти найпопулярніших малюнків у двох вікових категоріях 
будуть відзначені сувенірною атрибутикою та відзнаками з логотипом 
Тернопільського обласного центру фізичного здоров'я населення “Спорт для 
всіх” та призами від управління молоді, спорту та іміджевих проектів 
Тернопільської обласної державної адміністрації.  
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