
ПОЛОЖЕННЯ 

про конкурс у номінації «Дитяча демократія» у рамках 

25-го Міжнародного фестивалю «Золота осінь Славутича – 2018» 

 

...Молода людина має право вільно висловлювати свої думки; це 

право включає в себе свободу шукати, одержувати, передавати 

інформацію та ідеї будь-якого роду незалежно від кордонів в усній, 

письмовій чи друкованій формі... 

 «Конвенція про права дитини» , ст. 13 

Конкурс проводиться серед команд лідерів учнівських та 

молодіжних самоврядних організацій з метою підтримки та розвитку 

самоврядування, ініціативності та соціальної активності молодого 

покоління, обміну досвідом, розробки цікавих проектів, професійної 

орієнтації та удосконалення ораторського мистецтва. 

1. Участь у конкурсі 

1.1. Брати участь у конкурсі мають право команди шкільних, 

міських та обласних органів учнівського та молодіжного 

самоврядування, громадські організації та ін.  

1.2. Склад команди: 

  — керівник (координатор чи куратор) 

  —  3 учасники 

1.3. Віковий ценз конкурсантів — до 21 року. 

2. Конкурсна програма 

2.1.  Конкурсна програма складається з трьох етапів. Виконання 

кожного є обов’язковим. 

2.2. Перший етап  —  домашнє завдання. Тема «Мій вибір – моя 

відповідальність».  Ваше завдання придумати відео Challenge. Тобто 

команда привозить із собою короткий відеоролик-виклик для команд 

лідерів – цікавий, креативний, змістовний, реально виконуваний та 

відповідний темі. Домашнє завдання здається у офіс перший день та 

буде представлене на розсуд журі та глядачів під час другого етапу.  

2.3. Другий етап – розважально-інтелектуальна гра «Мій вибір  

– я Лідер». Гра передбачає участь усіх команд та складається з конкурсів 

на виявлення лідерських якостей, командні дії, ораторське мистецтво 

тощо.  

2.4. Третій етап. Передбачає участь капітанів команд у 

орієнтуванні «Мій вибір – правильний шлях». Капітани команд 

проходять випробування з орієнтування на місцевості на швидкість.   

3. Система оцінок 

3.1. Система оцінювання детально буде пояснена перед початком 

гри 

3.2. Команди можуть отримати додаткові бали від глядачів у 

демократичному глядацькому голосуванні під час другого етапу.  

3.2. Сума балів за три етапи із врахуванням додаткових містяться  у 

спеціальних оціночних листах та заносяться до протоколу з власними 

підписами кожного члена журі. 

4. Журі  гри 

4.1. Журі гри складається із політичних діячів, представників 

влади, освіти, підприємців, громадських організацій, представників 

дитячих та молодіжних самоврядних організацій. 

4.2. Журі оцінює усі конкурсні завдання, фіксуючи оцінки у 

протоколі.  

5. Нагородження переможців 

5.1.  Гран-прі отримує команда, що набрала максимальну кількість 

балів за результатами усіх етапів гри.  Журі залишає за собою право не 

присуджувати гран-прі.  

5.2. Переможці та учасники отримують дипломи та цінні призи від 

організаторів фестивалю. 

5.3. Відео Challege команди-переможця по можливості буде 

«запущений» для усіх учасників фестивалю 


