
ПОЛОЖЕННЯ 
про проведення обласного відеоконкурсу  
“Не лінуйся! Рухайся!” під час карантину 

 

1. Загальні положення 
1.1. Головною метою Відеоконкурсу є залучення всіх категорій громадян 

до сталої звички ведення здорового способу життя та зміцнення здоров’я.  
1.2. Усі надіслані відеоролики на Відеоконкурс мають відображати 

активний спосіб життя всіх груп населення, як на свіжому повітрі так і у 
спортзалах та приміщеннях.  

1.3. До участі у Відеоконкурсі не допускаються відеоролики, на яких 
зображені прапори, гасла, знаки, символіка політичних партій, а також  реклама 
спиртних та тютюнових виробів. 

1.4. Усі бажаючі можуть взяти участь у Відеоконкурсі (без вікових 
обмежень). 

 
2. Організація проведення Відеоконкурсу 

2.1. Відеоконкурс проводиться у період з 01 жовтня по 30 листопада 2020 
року. 

2.2. Відеоролики надсилати за електронною адресою: tr_sport@ukr.net       
та через месенджер на Фейсбук сторінку Тернопільського обласного          
центру фізичного здоров’я населення “Спорт для всіх” 
https://www.facebook.com/sport.dlia.vsih/. 

 
3. Порядок участі у Відеоконкурсі 

3.1. Своєю участю у Відеоконкурсі автори приймають умови цього 
положення та рішення Організаторів. 

3.2. Усі відеоролики, які подаються на Відеоконкурс, мають бути 
авторськими. У Відеоконкурсі бере участь один відеоролик  одного автора. 

3.3. Організатори зберігають за собою права на репродукцію всіх відео, 
поданих на Відеоконкурс, без обмеження терміну використання.  

3.4. Усі відеоролики, які надсилаються на Відеоконкурс, повинні бути 
представлені у цифровому форматі та відповідати наступним вимогам: 

–  цифрове відео: файл у форматі MP4 (тривалість якого не перевищує 60 
секунд); 

–  колаж та комп'ютерна графіка не допускаються, за винятком необхідної 
корекції кольору та контрасту; 

– назва робіт повинна мати такий вигляд: Ім'я, Прізвище, вулиця, 
населений пункт, район та номер телефону (автора). 

(Наприклад: Руслан Бойко, вул. Подільська, 14, с. Байківці, Бережанський 
район, тел. 0981111122). 

 
4. Визначення переможців та призерів 

4.1. Роботи будуть опубліковані у соціальні мережі Фейсбук на сторінці 
Тернопільського обласного центру фізичного здоров’я населення “Спорт для 

https://www.facebook.com/sport.dlia.vsih/


всіх” https://www.facebook.com/sport.dlia.vsih/, сайті Управління фізичної 
культури та спорту Тернопільської ОДА http://oblsport.te.ua/. 

4.2. Переможці та призери визначаються за результатами голосування на 
сторінці Тернопільського обласного центру фізичного здоров’я населення 
“Спорт для всіх” у соціальні мережі Фейсбук 
(https://www.facebook.com/sport.dlia.vsih/) до 01.12.2020 року. Для того щоб 
проголосувати, потрібно поставити вподобання (лайк) відеоролика. Також ще 
одну трійку призерів за умовами проведення Відеоконкурсу визначає журі. 

4.3. Результати Відеоконкурсу Організатори розмістять до 04 грудня 2020 
року в соціальні мережі Фейсбук Тернопільського обласного центру фізичного 
здоров’я населення “Спорт для всіх” https://www.facebook.com/sport.dlia.vsih/ та 
сайті Управління фізичної культури та спорту Тернопільської ОДА 
http://oblsport.te.ua/ та  фейсбук  Всеукраїнського центру Фізичного здоров'я 
населення “Спорт для всіх”. 

4.4. Переможці та призери обласного відеоконкурсу “Не лінуйся! 
Рухайся!” під час карантину нагороджуються медалями, сувенірною 
атрибутикою з логотипом Тернопільського обласного центру фізичного 
здоров'я населення “Спорт для всіх” та призами від Всеукраїнського центру 
фізичного здоров’я населення “Спорт для всіх”. Усі учасники відеоконкурсу 
будуть відзначені відзнаками та сувенірною атрибутикою з логотипом 
Тернопільського обласного центру фізичного здоров’я населення “Спорт для 
всіх”. 

 
 

 
ОРГКОМІТЕТ 

 
 
 
 Тел. 0352 520 353 
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