Положення конкурсу «Енергоефективна Одещина – 2017»
Конкурс щорічно проводиться у рамках «Європейського Тижня сталої енергетики».
1. Мета та головні завдання
Метою конкурсу «Енергоефективна Одещина» є формування енергоефективного
світогляду в суспільстві шляхом залучення широких верств населення до навчальнопрактичної діяльності з питань ефективного використання енергетичних ресурсів,
використання відновлюваних джерел енергії, а також пошуку та підтримки обдарованих
дітей та активізації творчої діяльності вчителів, а також збільшення знань про заходи
збереження енергії та її ефективного використання, підвищення енергетичної безпеки та
добробуту місцевих громадян з питань енергоефективності.
Девіз конкурсу: «Від енергоефективної родини до енергоефективної країни!»
Конкурс «Енергоефективна Одещина» (далі-Конкурс) спрямований на залучення
учнівської та студентської молоді, окремих громадян або громадських об’єднань та родин до
впровадження заходів зі збереження, відновлення та раціонального використання в енергії,
зокрема:
- поширення інформованості про необхідність дбайливого ставлення до природних
ресурсів;
- висвітлення актуальних проблем стану забезпечення населення енергоресурсами;
- виховання ощадливого ставлення до використання паливно-енергетичних ресурсів
шляхом навчання і широкої популяризації економічних, екологічних і соціальних
переваг енергозбереження.
- виконання практичних заходів по збереженню енергії та впровадження позитивної
практики раціонального енергокористування;
2. Організатори Конкурсу
Організаторами конкурсу є:
- Громадська організація «МАМА-86-Одеса»
- Громадська організація «Енергійна країна»
- Комунальне підприємство «Одеська обласна енергозберігаюча компанія»
3. Учасники Конкурсу
До участі у конкурсі «Енергоефективна Одещина» запрошуються школярі та
студенти, а також окремі громадяни або громадські об’єднання. Участь родин вітається!
4. Номінації Конкурсу
4.1. Малюнок.
Категорії:
- Діти віком до 10 років
- Діти віком від 11 до 15 років
- Окремі громадяни (віком від 16 років і старші)
Малюнок може бути виконаний на аркуші, що призначений для малювання (ватман,
картон тощо) формату А3 і більший. У нижньому правому кутку малюнка обов’язково має
бути підпис, в якому повинне міститися ім’я та прізвище автора, його вік, адреса, контактний
телефон, а також назва роботи.

4.2. Фото позитивних прикладів енергоефективності та негативного досвіду
марнотратного енергоспоживання. Назва номінації «7 чудес енергоефективності в житлових
будівлях Одещини»
Категорії:
- Діти віком до 10 років
- Діти віком від 11 до 15 років
- Окремі громадяни (віком від 16 років і старші)
Фото може бути виконаним на фотобумазі формату А4 і більше. У нижньому правому
кутку фотографії обов’язково має бути підпис, в якому повинне міститися ім’я та прізвище
автора, його вік, адреса, контактний телефон, а також назва роботи.
4.3. Заходи з енергозбереження – «Енергоефективна родина».
Категорія: Сім’я
Заходи можуть бути представлені у будь-якому доступному вигляді з обов’язковим
підписом, в якому повинне міститися ім’я та прізвище автора, його вік, адреса, контактний
телефон, а також назва роботи.
4.4 Девізи та речівки.
Категорії:
- Діти віком від 11 до 15 років
- Діти віком від 16 до 20 років
- Окремі громадяни (віком від 21 року і старші)
Девіз або речівка мають бути надрукованими або чітко написані на паперовому або
картонному аркуші у форматі А4. У правому нижньому кутку аркуша обов’язково має бути
підпис, який повинен містити ім’я та прізвище автора, його вік, адресу, контактний телефон.
Об’єм роботи не має перевищувати 4-6 рядків.
Переможці отримають дипломи та будуть нагороджені призами. Роботи переможців
будуть розміщені на сайтах співорганізаторів конкурсу.
5. Порядок проведення конкурсу:
Конкурс стартує 1 лютого 2017 року і завершується 27 травня 2016 року.
Кінцевий термін подачі робіт – не пізніше 27 травня 2016 року.
6. Оформлення матеріалів на Конкурс
Усі конкурсні роботи надсилаються на поштову адресу Комунального підприємства
«Одеська обласна енергозберігаюча компанія» (65039, м. Одеса, пр.Шевченко, 4а) у вигляді
листів, посилок, з поміткою на конкурс «Енергоефективна Одещина» за рахунок учасників
конкурсу (відправника).
Відібрані конкурсною Комісією роботи поверненню не підлягають.
7. Порядок підведення підсумків Конкурсу
Подані на Конкурс роботи розглядаються конкурсною комісією, аналізуються й
оцінюються.
Оцінюватиме роботи журі, до складу якого увійдуть представники співорганізаторів
конкурсу або особи, яких делегують співорганізатори конкурсу, а також представники ВУЗів
і інших організацій, що займаються підвищенням енергоефективності на Одещині.
Делегувати повноваження щодо участі у журі можливо представникам державних органів,
науковцям та експертам, що працюють у сфері енергоефективності та енергетики. Склад
журі визначається щороку окремо співорганізаторами конкурсу, загальна кількість членів
журі повинна бути непарною. Базовий склад жюрі є додатком до Положення про конкурс.

Вирішальний голос має представник громадської організації «Мама-86-Одеса», як голова
конкурсного журі та представник організації засновника конкурсу.
Додаткову інформацію щодо участі у конкурсі можна отримати за тел. +380487405449
або по ел.пошті odessaesco@gmail.com (Комунальне підприємство «Одеська обласна
енергозберігаюча компанія») та за тел. +380487155055, +380963195528 або по ел.пошті
bswc@ukr.net, michlilya@yandex.ua (громадська організація «Мама-86-Одеса»).
8. Порядок нагородження переможців Конкурсу
Переможці нагороджуються цінними призами, дипломами оргкомітету відповідно до
номінацій та особисто запрошуються для нагородження.
Проведення Конкурсу та його підсумки підлягають широкому висвітленню у засобах
масової інформації.
Конкурс проводиться за підтримки уряду Німеччини в рамках реалізації Проекту GIZ
«Створення енергетичних агентств в Україні» в партнерстві з Одеським Муніципальним
Енергетичним Агентством.

