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1. Загальні положення 
1.1. Це Положення визначає порядок проведення Фестивалю 

соціальної реклами «Рееі ІІіе ЧУОГІСІ» (далі - Фестиваль). 
1.2. Фестиваль проводиться вперше серед учнівської та студентської 

молоді м. Полтава з метою: 
- пропаганди серед учнівської та студентської молоді 

загальнолюдських цінностей шляхом творчого підходу до створення 
реклами; 

- формування нового погляду на проблеми соціальної реклами; 
- пропаганди активної участі творчої молоді у формуванні 

позитивного іміджу регіону; 
- формування соціально-відповідального підходу до реклами у 

майбутніх професійних рекламістів, маркетологів, художників, дизайнерів; 
- підвищення професійного рівня молоді - як майбутніх творців 

однієї із важливих складових соціальної культури України XXI століття; 
- створення молодіжного банку рекламних ідей для подальшого 

використання в рекламній практиці. 
1.3. Завдання Фестивалю: 
- залучення учнів загальноосвітніх навчальних закладів та 

студентів вищих навчальних закладів (різних рівнів акредитації) до 
формування соціальної свідомості та компетенцій у рекламній діяльності; 

- розкриття творчих здібностей та організація змістовного дозвілля 
студентської та учнівської молоді; 

- виховання у молодого покоління громадянських і патріотичних 
почуттів, формування лояльності та антидискриминаційних поглядів. 

1.4. Фестиваль проводиться на добровільних засадах. 
1.5. Під час проведення Фестивалю обробка персональних даних 

учасників здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про захист 
персональних даних». 

1.6. Організаторами Фестивалю є Студентська рада Вищого 
навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і 
торгівлі» та Управління у справах, сім'ї, молоді та спорту Полтавської 
міської ради. 

2. Повноваження організаторів Фестивалю 
2.1. Повноваження організаторів: 
- забезпечують організацію, підготовку та проведення Фестивалю; 

формують та затверджують склад організаційного комітету 
Фестивалю; 

- спільно з іншими зацікавленими органами та установами 
забезпечують організаційну та інформаційну підтримку підготовки та 
проведення Фестивалю; 

- сприяють участі студентів та учнів м. Полтава у Фестивалі, 
надають методичну допомогу навчальним закладам з підготовки 

учасників фестивалю; 



здійснюють інформаційно-роз'яснювальну роботу у навчальних 
закладах м. Полтави. 

3. Порядок і терміни проведення Фестивалю 
3.1. Фестиваль проводиться у чотири етапи: 
1 етап - реєстрація команд-учасників до 14 листопада 2019 року за 

посиланням ІШр5://ЬШу.ви/Р7НсрпУ\/ 

2 етап - проведення тренінгів для команд-учасників фестивалю - 19 
листопада 2019 року; 

3 етап - обрання тематики соціальної реклами та підготовка проектів 
соціальної реклами (відео, Інтернет, друкованої та зовнішньої реклами) - з 20 
листопада 2019 року - по 1 грудня 2019 року; 

4 етап - проведення Фестивалю соціальної реклами «Рееі іЬе шог1(1» 
(презентація робіт, оцінювання конкурсних робіт, підведення підсумків, 
вручення сертифікатів та нагородження учасників) - 5 грудня 2019 року. 

3.2. Терміни, місце та умови проведення всіх етапів Фестивалю, 
кількісний склад учасників визначаються організаторами фестивалю. 

4. Організаційний комітет Фестивалю 
4.1. Для організації та проведення Фестивалю створюється 

організаційний комітет. 
4.2. До складу організаційного комітету входять представники від 

Управління у справах, сім'ї, молоді та спорту Полтавської міської ради, 
Студентської ради Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський 
університет економіки і торгівлі», науково-педагогічні працівники кафедри 
маркетингу Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський 
університет економіки і торгівлі». До складу організаційного комітету 
можуть залучатись представники бізнесу та громадськості, які мають досвід 
роботи у сфері створення соціальної реклами. 

4.3. Очолює організаційний комітет голова, який визначає і розподіляє 
повноваження членів організаційного комітету, координує роботу з 
організації та проведення Фестивалю. 

4.4. Організаційний комітет: 
- здійснює організаційну роботу щодо проведення Фестивалю; 
- розробляє критерії оцінювання конкурсних робіт; 
- забезпечує порядок проведення Фестивалю; 
- веде документацію щодо проведення та підведення підсумків 

Фестивалю; 
- забезпечує висвітлення результатів Фестивалю в засобах масової 

інформації. 
5. Учасники Фестивалю 
5.1. У Фестивалі беруть участь команди учнів та студентів закладів 

освіти м. Полтава. 
До складу команд можуть входити до п'яти осіб з числа учнів закладів 

загальної середньої освіти (учні 9-11 класів) та студентів. 



5.2. Учасники Фестивалю мають право ознайомлюватися з 
результатами оцінювання та отримувати пояснення щодо його критеріїв та 
об'єктивності оцінювання. 

6. Журі Фестивалю 
6.1. Журі Фестивалю формується з метою забезпечення об'єктивного 

оцінювання конкурсних робіт та визначення переможців і призерів. 
6.2. Кількість членів журі Фестивалю становить п'ять осіб: голова журі, 

члени журі, секретар журі. 
До складу журі входять представники Управління у справах, сім'ї, 

молоді та спорту Полтавської міської ради, Студентської ради Вищого 
навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і 
торгівлі», науково-педагогічні працівники кафедри маркетингу Вищого 
навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і 
торгівлі», представники бізнесу та громадськості, які мають досвід роботи у 
сфері створення соціальної реклами. 

До складу журі не можуть входити особи, що є близькими особами 
учасників Фестивалю. 

6.3. Журі очолює голова, який організовує роботу членів журі, 
проводить засідання журі, бере участь у визначенні переможців і призерів 
Фестивалю, затверджує список переможців і призерів Фестивалю. 

6.4. Члени журі: 
- забезпечують об'єктивність оцінювання під час проведення 

Фестивалю; 
- ведуть оцінювальні протоколи (Додаток 1); 
- визначають переможців та призерів Фестивалю. 
6.5. Секретар журі забезпечує зберігання, систематизацію, оформлення 

документів та матеріалів Фестивалю. 
7. Умови проведення Фестивалю та вимоги до конкурсних робіт 
7.1. Тематика фестивалю: 
- екологічна безпека товарів і довкілля; 
- соціальна відповідальність та захист прав і свобод; 
- соціально-економічні норми суспільства; 
- антидискримінаційні погляди в суспільстві; 
- соціальні проблеми суспільства. 
7.2 Фестиваль проводяться у рамках наступних номінацій: 
- відеореклама 
- зовнішня реклама 
- друкована реклама 
- інтернет-реклама 
7.3. У номінацію «Відеореклама» роботи подаються в цифровому 

форматі. Роботи подаються у форматі АVI. Хронометраж одного ролика не 
більше 120 секунд. Розмір одного ролика до 150 МБ. Відеороботи 
викладаються на файлообмінник або е-Оізк та надсилається посилання для 
скачування роботи. 



7.4. У номінаціях: «Зовнішня реклама», «Друкована реклама» - роботи 
подаються у вигляді кольорового оригінал-макету у форматі .ЇРО. Розмір 
одного макета - до 5 МБ. Дозвіл - 250-300сірі. Розмір АЗ для вертикальних 
макетів - 380x260 мм. Розмір АЗ для горизонтальних макетів - 240x400 мм. 

7.5. Номінація «Інтернет-реклама» - робота подається в форматі 
презентації Ро\¥ег Роіпі (обсяг не більше 10 слайдів). Обов'язкові елементи 
презентації: лінк, скріншот першої сторінки, а також цілі, завдання та цільова 
аудиторія. 

7.6. Виконані роботи надсилаються до організаційного комітету у 
встановлені терміни на ешаіі: £ее1іНешог1сЮ6@£гпаі1.сот 

8. Визначення та нагородження переможців і призерів Фестивалю, 
фінансування Фестивалю 

8.1. Переможців та призерів Фестивалю визначаються журі за 
загальною кількістю набраних командами учасниками балів за конкурсну 
роботу та її презентацію. 

8.2. Конкурсні роботи та презентації оцінюються за такими критеріями: 
- відповідність жанру - до 10 балів; 
- розкриття теми - до 10 балів; 
- художнє виконання - до 10 балів; 
- оригінальність - до 10 балів. 
8.3. Переможцем Фестивалю визначається команда, яка набрала 

найбільшу кількість балів. 
8.4. Призерами Фестивалю є команди, які за кількістю набраних балів 

зайняли друге та третє місця. 
8.5. Переможці та призери Фестивалю нагороджуються спеціальними 

дипломами Фестивалю (спеціальними призами). 
8.6. Учасники Фестивалю нагороджуються сертифікатами 

(заохочувальними призами). 
8.7. Витрати на організацію та проведення Фестивалю здійснюються за 

рахунок коштів Управління у справах, сім'ї, молоді та спорту Полтавської 
міської ради (в межах бюджету проекту), Студентської ради Вищого 
навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і 
торгівлі» (в межах бюджету проекту) та інших джерел не заборонених 
чинним законодавством України. 



Додаток 1 

Протокол 
оцінювання конкурсної роботи 

Фестивалю соціальної реклами «Гееі їЬе \УОГ1ІІ» 

Шифр роботи 
(бали^ 

Критерії 
оцінки 

Оцінки членів журі Примітка Критерії 
оцінки Голова 1 2 і Т.д. 

Примітка 

Презентація 
відповідність 
жанру 
розкриття 
теми 
художнє 
виконання 
оригінальність 
Разом за 
презентацію 

Конкурсна робота 
відповідність 
жанру 

• > • •> 

розкриття 
теми 
художнє 
виконання 
оригінальність 
Разом за КР 
Підсумковий 
рейтинг 

Секретар журі 

і 

і 


