
П О Л О Ж Е Н Н Я 

міського конкурсу «Міс Золота осінь Славутича (ЗОСЯ)» 

 

Дата проведення: 27 вересня 2018 року. 

Україна,  Київська область,  м. Славутич 

 
Засновник конкурсу: 

 Оргкомітет Міжнародного фестивалю  
дитячої демократії, телебачення, преси та творчості 
 «Золота осінь Славутича-2018» 

 

І. ЗАГАЛЬНІ   ПОЛОЖЕННЯ : 

           1.1.  Конкурс  «Міс Золота осінь Славутича (ЗОСЯ)» 

- Це розважально-інтелектуальний  захід з конкурсною та концертною 

програмою, який розвиває вміння вільно триматися на сцені, граціозність 

руху, вміння створити свій імідж та презентувати його, комунікабельність та 

вміння вільно  спілкуватися з великою аудиторією глядачів; 

 

 1.2.  Конкурс проводиться за участю учениць 7-8 класів славутицьких 

загальноосвітніх шкіл та ліцею; 

 

 1.3.  Всі дівчата, що мають бажання взяти  участь у цьому конкурсі, повинні 

подати попередню заявку на участь та анкету учасниці конкурсу в 

приймальню КЗ «ККК» або по E-mail kzkkkslavutich@ukr.net  до 06.09.2018р. 

Перша зустріч з претендентками на участь у конкурсі відбудеться 06.09.2018р. 

о 16.00 у Великій залі КЗ «ККК».  (анкета додається); 

 1.4.  Конкурс проводиться за умовами відповідно до цього положення.  

 

ІІ. УМОВИ   ПРОВЕДЕННЯ  КОНКУРСУ: 

2.1.  Програма складається  з 6 конкурсів: 

 конкурс – візитка «Сам собі реклама» - коротка розповідь про себе в 

будь-якій формі; 

 конкурс – «Україна вишивана» - представлення учасниць в костюмах з 

елементами українського національного вбрання; 

 конкурс «Ігри розуму» - учасницям пропонується відповісти на 

запитання або пояснити ситуацію,  демонструючи своє вміння вільно 

спілкуватися з аудиторією, ерудицію, фантазію, комунікабельність; 



 конкурс «Smile-Dance» -  спортивна аеробіка; 

 конкурс «Скарбниця талантів» -  демонстрація у довільній формі 

свого таланту (вокальний жанр; народна або сучасна хореографія; гра на 

музичних інструментах; розмовний та оригінальний жанри; театральне 

або циркове мистецтво, тощо); 

 конкурс – дефіле «Танок осінньої  краси» -  демонстрація власної краси 

в образі Золотої Осені Славутича. 

2.2.  Порядок виступу в конкурсі встановлюється  жеребкуванням; 

        2.3.  Оцінку виступів конкурсанток здійснює компетентне  міжнародне журі;      

 2.4.  Журі визначає  1 переможницю конкурсу.  Всі інші учасниці отримують 

цінні подарунки. Рішення журі не підлягає оскарженню. 

 

ІІІ. КЕРІВНИЦТВО  КОНКУРСОМ 

3.1. Загальне керівництво підготовкою та проведенням конкурсу здійснює 

оргкомітет фестивалю; 

          3.2. Оргкомітет вирішує наступні завдання: 

 організовує конкурс відповідно до даного положення;  

 формує журі; 

 визначає перелік заходів, що входять до програми конкурсу.   

 

 
Відповідальна особа: режисер КЗ «ККК»  - Полторін  Дмитро Анатолійович, 

телефон: 2-03-07   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
А Н К Е Т А 

 

 
учасниці конкурсу 

 
 

«Міс Золота осінь Славутича» 

 
 

1. ПІБ ______________________________________________________________  
 

 
2. Дата народження __________________________________________________  

 
 

3. Контактний телефон _______________________________________________  

 

5. Заклад, де навчається, клас __________________________________________  

 

 

6. Хобі _____________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

 

7. Ідентифікаційний номер ____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


