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VIІ Консумерський фестиваль 
 

УМОВИ КОНКУРСУ «ЗАХИСТИ СЕБЕ САМ!» 

З нагоди святкування Всесвітнього дня прав споживачів  з метою привернення уваги держави, 

суспільства та підвищення інтересу молоді до проблем захисту прав споживачів 12-20 березня 

2015 р.  у Київському національному торговельно-економічному університеті відбудеться VIІ 

Консумерський фестиваль. З цієї нагоди оголошується конкурс кращих робіт «Захисти себе 

сам!» щодо відображення сучасного стану захисту прав споживачів в Україні. Конкурс включає в 

себе наступні номінації: 

- графічна робота (фотографія, малюнок); 

- репертаж або ессе; 

- відео ролик 

- пісня 

 

Тематика конкурсу: 

- Споживай ЕКОлогічно! 

- Вплив реклами на споживача. 

- Правові аспекти захисту прав споживачів 

- Якість та безпечність товарів 

- Консумерські проблеми ринку послуг 

- Інформування споживачів 

- Здоровий спосіб життя 

- Будь-яка інша тема, що відповідає напряму «захист прав споживачів». 

 

Вимоги до конкурсних робіт: 

Графічні роботи повинні подаватися у друкованому вигляді у форматі 20х30 см та в 

електронному вигляді у форматі JPEG.  

Друковані матеріали приймаються у вигляді текстових документів у форматі .doc (MS Word). 

Обсяг друкованого тексту з розміщеними зображеннями має складати не більше 2 сторінок шрифтом 

14 Times New Roman з одинарним міжрядковим інтервалом, поля всі по 2 см. 

До участі у конкурсі приймаються відеоролики до 3 хвилин. Відео роботи подаються в 

електронному вигляді у довільному форматі 

 

Зміст і сюжет не повинні суперечити вимогам чинного законодавства України. 

Категорично забороняється використовувати чужі ідеї (повністю чи частково). 

 

Подані на конкурс фотографії та заявка на участь приймаються не пізніше 1 березня 2015 року за 

електронною адресою consumerfest@ukr.net, друковані матеріали надсилаються за адресою: 

Київський національний торговельно-економічний університет, вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156            

(з поміткою: «Оргкомітету Консумерського фестивалю»). 

Усі матеріали, надіслані на конкурс, не повертаються. 
 

Порядок проведення 

9-10 березня 2015 року усі роботи оцінюються Експертною комісією у складі представників 

громадських організацій та представників організаторів конкурсу.  

 

Підбиття підсумків за результатами роботи Експертної комісії та нагородження переможців 

конкурсу відбудеться 20 березня 2015 року у Київському національному торговельно-економічному 

університету. 
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Порядок визначення переможців 

Експертна комісія оцінює кожну конкурсну роботу за 5-баловою шкалою за такими критеріями: 

 відповідність роботи консумерській тематиці; 

 професіоналізм виконання, інформативність; 

 креативність. 

Експертна комісія конкурсу має право відхилити надіслані роботи, якщо вони не відповідають 

умовам цього положення! 

 

За результатами конкурсу переможці  будуть нагороджені дипломами та цінними 

подарунками.  

Переможці у кожній конкурсній номінації визначаються окремо. 

 

Результати конкурсу будуть розміщені на сайті www.knteu.kiev.ua до 20 березня 2015 року. 

 

Організаційний комітет конкурсу залишає за собою право використовувати конкурсні роботи в 

некомерційних цілях і без виплати грошової винагороди автору, але з обов’язковим зазначенням 

імені автора з метою показу на телебаченні, для розміщення в пресі та мережі Інтернет. 

 

За додатковою інформацією звертайтеся до модератора конкурсу за електронною адресою 

consumerfest@ukr.net. 

Телефон для довідок: (097) 87-87-093 (Олександра. 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ  

У VІІ КОНСУМЕРСЬКОМУ ФЕСТИВАЛІ  
12-20 березня 2015 р. 

П.І.П.  

Назва установи (повна)  

Поштова адреса  

Телефон  

e-mail  

Конкурс   

Назва роботи  

 

Заявки просимо надсилати за наведеною формою в електронному вигляді  

на e-mail: consumerfest@ukr.net 

 

Оберіть  напрямок роботи Всеукраїнського руху «»Молодь за права споживачів», 

в якому Вам було б цікаво співпрацювати: 

□ правові аспекти захисту прав споживачі; 

□ якість та безпечність товару; 

□ захист прав споживачів фінансових послуг; 

□ проблеми  споживчого ринку послуг; 

□ інформування споживачів; 

□ екологія і споживач.  



УМОВИ КОНКУРСУ «ЕКОклас!» 

Конкурс «ЕКОклас» організовано задля розвитку екологічної культури молоді на основі 

залучення в практичну діяльність з поліпшення місцевого природного середовища. Це унікальна 

ініціатива Геннадія Виходцева та торговельної мережі «Фокстрот. Техніка для дому».  

До участі в конкурсі запрошуються учнівські колективи 1-11 класів, творчі учнівські 

об'єднання України віком від до 6 до 17 років включно та їхній педагог. 

Конкурс проводиться за колективними номінаціями:«ЕКОдизайн», «ЕКОінновація», 

«ЕКОкреатив». 

Подані на конкурс проекти приймаються не пізніше 24 квітня 2015 року на електронну 

адресу: Milovanova-E@foxtrot.kiev.ua. 

За результатами конкурсу кожний колектив-переможець нагороджується Дипломом й 

подарунком (електроніка з екохарактеристиками або сертифікат) для свого шкільного приміщення 

або місця учнівського об'єднання. Керівник колективу та проекту (1 педагог) одержує подарунок від 

організатора Конкурсу - техніку у своє особисте користування.  

Оголошення результатів Конкурсу відбудеться 30 квітня 2015 р. на сайті 

http://www.foxtrot.com.ua/ecoclass. Урочиста церемонія нагородження - 18 травня 2015 р. 

За додатковою інформацією звертайтеся до модератора конкурсу за електронною адресою 

Milovanova-E@foxtrot.kiev.ua. Телефон для довідок: 050-449-39-99 (Олена).Деталі щодо правил 

проведення конкурсу: http://www.foxtrot.com.ua/pages/ecoclass-rules 

 

 

Правила проведення II всеукраїнського шкільного конкурсу «ЕКОклас» під слоганом 

«Твій перший дорослий проект» 

 

Ініціатором II всеукраїнського конкурсу «ЕКОклас» виступає громадська організація 

«Соціальний центр Геннадія Виходцева». Організатор - торговельна мережа «Фокстрот. Техніка для 

дому». Організаційний партнер: Національний еколого-натуралістичний центр МОН України. 

Конкурс проводиться за підтримки Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН України. 

Генеральний медійний спонсор: журнал "Единственная". Міжнародний партнер: швейцарський фонд 

скорочення ризиків RRF. 

Конкурс проводиться за колективними номінаціями: «ЕКОдизайн», «ЕКОінновація», 

«ЕКОкреатив». До участі запрошуються колективи 1-11 класів, творчі учнівські об'єднання України 

у віці від 6 до 17 років включно та їх педагог. За результатами конкурсу кожен з 9 колективів-

переможців (1,2,3 місце в трьох номінаціях) нагороджується дипломом та цінним подарунком для 

класу / гуртка. Керівник колективу (1 педагог) отримує подарунок від організатора Конкурсу в своє 

особисте користування.  

Календар проведення II Всеукраїнського конкурсу «ЕКОклас»:  Оголошення старту конкурсу: 

19 січня 2015 року.  

Прийом робіт: з 19 січня по 24 квітня 2015 року.  

Робота журі: з 27 квітня по 30 квітня 2015 року. 

Урочисте нагородження переможців: 18 травня 2015 року.   

Роботи для участі в заочному конкурсі «ЕКОклас» приймаються за електронною адресою: 

Milovanova-E@foxtrot.kiev.ua. Консультації по проекту за телефоном: +38 (044) 537 48 00, внут. 

72671 (Олена Милованова) або на електронну адресу: Milovanova-E@foxtrot.kiev.ua.  

Умови проведення другого національного конкурсу «ЕКОклас»  

Мета конкурсу:  розвиток екологічної культури школярів з залученням їх вчителів, батьків і 

громадськості у практичну діяльність з поліпшення навколишнього середовища та мінімізації 

впливу людини на екологію; розвиток бренду «Фокстрот. Техніка для дому» як соціально-

відповідального і небайдужого до екологічних проблем.  

Завдання конкурсу:   

-для учнів - привернення уваги до екологічних проблем своєї малої батьківщини, заохочення 

практичної діяльності з поліпшення місцевого навколишнього середовища, розвиток навичок 

проектної діяльності;  

http://www.foxtrot.com.ua/ecoclass
mailto:Milovanova-E@foxtrot.kiev.ua
http://www.foxtrot.com.ua/pages/ecoclass-rules


-для вчителів - розширення поля екологічної діяльності, підвищення мотивації до удосконалення 

позакласної роботи;  

-для місцевих громад - виявлення, обговорення екопроблем регіону і робота над їх усуненням.  

Результат: формування екологічної культури, яка стане нормою поведінки школярів і об'єднає дітей, 

батьків, вчителів та широкої громадськості.  

Конкурс проводиться за колективними номінаціями:   

1. «ЕКОдизайн» - розробка та поширення наочної агітації екологічної тематики з обов'язковим 

використанням логотипу «ЕКОклас», завантаженого тут: Логотип «ЕКОклас» для 

скачуванняПриклади «ЕКОдизайну»:  

  Створення ландшафтного дизайну-зеленого куточка в приміщенні школи. Вертикальне 

озеленення школи.  

  Створення шкільних екостендів, екогазет і їх просування серед масової аудиторії. 

  Виготовлення колективом дизайнерської агітації (предметів образотворчого мистецтва), 

що пропагує дбайливе ставлення до природи або попереджає про екологічну небезпеку; інсталяція 

на місцевій виставці або передача в дар іншим організаціям для наочної ЕКОагітаціі на позашкільній 

території.  

  Пропаганда через предмети декоративно - прикладного мистецтва ідеї вторинного 

використання побутової техніки та електроніки, а також твердих побутових відходів.  

  Створення і роздача серед населення листівок про збереження унікального куточка 

місцевої природи, про те, куди здати ртутні лампи та батарейки , чим небезпечне осіннє багаття , в 

якому горить листя і пластмаса тощо.  

  Створення сенсорного саду.  

  Створення модного одягу та організація показу мод, що агітує за екологічний стиль життя.  

  2. «ЕКОінновація» - використання сучасних технічних пристроїв та / або передових ідей, що 

пропагують екологічну відповідальність та енергозбереження для агітації однолітків і широкої 

громадськості з використанням логотипу «ЕКОклас», завантаженого тут: Логотип «ЕКОклас» для 

скачування 
Приклади «ЕКОінновації»: Використання сучасної побутової техніки та електроніки для 

вирішення конкретної екологічної проблеми рідного краю;  

Органiзацiя флешмобу, квесту (онлайн - офлайн) із застосуванням сучасної техніки;  

  Створення мобільної експозиції із застосуванням сучасних технічних пристроїв, яка б 

пропагувала екологічну відповідальність, енергозбереження з використанням альтернативних 

джерел живлення, з поширенням тематичної літератури або демонстрацією цікавих експозицій, 

інтерактивних інформаційних стендів.  

  Пошук і застосування високотехнологічних способів економії природних ресурсів. 

  Пошук інноваційних пропозицій з утилізації побутової техніки та електроніки або 

повторного використання вторсировини. 

  Практичне удосконалення предметів побутової техніки та електроніки з метою підвищення 

їх екологічності.  

  Комплексне дослідження з визначення ступеня екологічної корисності сучасної побутової 

техніки та електроніки з приведенням підрахунків її енергоефективності в порівнянні з технікою 

минулого століття і поширення цієї інформації серед однолітків.  

  Застосування сучасних технологій для зниження негативного впливу на екологію 

місцевого навколишнього середовища чи для попередження екологічної небезпеки.  

  Розробка описової моделі майбутнього ЕКОгаджета: телефону, телевізора, комп'ютера, 

пилососа та іншої побутової техніки з урахуванням максимальної екологічної користі та поширення 

цієї інформації серед однолітків.  

  Організація і проведення соціологічних опитувань із застосуванням сучасних технічних 

пристроїв разом, що стануть вагомими аргументами в організації природоохоронних акцій 

громадських організацій ЕКОтематики та поширення цієї інформації серед місцевої громадськості.  

  Застосування сучасної споживчої електроніки в роботі екозагонів, таборів, патрулів, 

екоекскурсій, польових експедицій з метою виходу на новий рівень інтерактивної взаємодії з 

природою рідного краю заради пропаганди ідей дбайливого ставлення до природи, раціонального 

природокористування та для ведення пропаганди, адресованої місцевим жителям.  

  3. «ЕКОкреатив» - застосування оригінальних способів комунікації з ровесниками і громадськістю 
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на тему ековідповідальності з обов'язковим використанням логотипу «ЕКОклас», завантаженого 

тут: Логотип «ЕКОклас» для скачування 

Приклади «ЕКОкреативу»:   

  Пошук оригінальних способів комунікації з ровесниками на тему ековідповідальності: 

танці, пісні, вистави, агітбригади перед місцевими жителями, екологічні майстер-класи, концерти, 

демонстрації та інші виступи.  

  Створення відео-кліпу із закликом бути ЕКОвідповідальними на власному прикладі 

колективу; показати, що саме колектив зробив для поліпшення екології рідного краю.  

  Залучення місцевої «Зірки» (естради, успішного підприємця, лідера громади, можна 

запрошувати співробітників мережі «Фокстрот» на місцях, волонтерів, ЗМІ та інші організації, але 

основну роботу повинні виконувати школярі ) до вирішення ЕКОзадачі та пропаганди конкурсного 

досвіду колективу в проекті «ЕКОклас».  

  Проведення «Шкільних баталій» між класами під егідою програми «ЕКОклас»: «Які з 

сучасних девайсів найекологічні?» , «Зимові/Весняні ЕКОкласні змагання» і т.д.  

  Творчі шляхи поширення екологічної інформації та проведення акцій з метою розвитку 

інтересу серед мешканців міста до особистої участі у сталому розвитку свого району та 

відповідальності за його долю.  

  Нестандартні та низьковитратні пропозиції з удосконалення роботи магазинів «Фокстрот» 

на місцях з метою підвищення їх екологічності (наразі в мережі використовуються екопакети).  

  Створення системи партнерства з регіональними засобами масової інформації для 

висвітлення проблеми охорони навколишнього середовища та просування проблеми екологічної 

безпеки через підготовку спеціалізованих телевізійних програм з використанням логотипу проекту 

«ЕКОклас». Додатково оголошуються заохочувальні етапи конкурсу:      

 

ЕКОдизайн - з 19 січня по 19 лютого 2015 року.  

ЕКОінновація - з 21 лютого по 21 березня 2015 року.  

ЕКОкреатив - з 23 березня по 23 квітня 2015 року.  

 

Серед претендентів у номінації «ЕКОдизайн», роботи яких будуть отримані з 19 січня по 19 лютого, 

буде обраний переможець місяця - той, за кого проголосує більшість онлайн-користувачів соціальної 

мережі facebook - https://www.facebook.com/foxtrotinfo. Колектив отримає приємний сюрприз.  

 

Серед претендентів у номінації «ЕКОінновація», роботи яких будуть отримані з 21 лютого по 21 

березня, буде обрано переможця місяця - той, за кого проголосує більшість онлайн-користувачів 

соціальної мережі facebook - https://www.facebook.com/foxtrotinfo. Колектив отримає приємний 

сюрприз.  

 

Серед претендентів у номінації «ЕКОкреатив», роботи яких будуть отримані з 23 березня по 23 

квітня, буде обраний переможець місяця - той, за кого проголосує більшість онлайн-користувачів 

соціальної мережі facebook - https://www.facebook.com/foxtrotinfo. Колектив отримає приємний 

сюрприз.  

У фінальному оцінюванні журі, що складатиметься з провідних експертів в галузі екології та освіти, 

і визначенні всеукраїнських переможців конкурсу «ЕКОклас» прийматимуть участь усі роботи, 

отримані в період з 19 січня по 24 квітня 2015 року.  

Підбиття підсумків: Всі учасники конкурсу стають його Лауреатами і отримують 

колективний диплом учасника.  

Проекти переможців будуть представлені у вигляді виставки робіт на сайті 

www.foxtrot.com.ua.  

Призерів у кожній номінації три: одне 1-е місце, одне 2-е місце, одне 3-місце. Кожен 

колектив-призер нагороджується Дипломом та подарунком для свого класу / екологічного 

об'єднання.   

Керівник колективу / учитель (1 людина) отримує подарунок в своє особисте користування.  

Анкета-заявка учнівського колективу:  

2. Номінація.  

3. Прізвища, імена авторів - учнів класу або колективу екогуртка.  

4. Установа, яка бере участь у конкурсі (назва, поштова адреса, телефон, E-mail!).  

http://www.foxtrot.com.ua/filelemail/EKO%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81.jpg


5. ПІБ, місце роботи і посада педагога - керівника колективу (тел.).  Вимоги до презентації-

звіту учнівського колективу:  

 Звіт приймається в форматі презентації Power Point - не більше 5 сторінок.  

Титульна сторінка: анкета-заявка учнівського колективу;  

Друга сторінка: опис екологічної проблеми району; 

 Третя сторінка: покроковий опис реалізованого колективом практичного (реального) 

екопроекту, який вирішив вищеописану проблему або звернув на неї увагу громадськості; терміни 

реалізації проекту; 

 Четверта сторінка: наочні матеріали по кожному з етапів проекту: посилання на фото-і відео-

звіт, таблиці, графіки, плакати і листівки, публікації у пресі та т.п. Наочні матеріали повинні містити 

логотип «ЕКОклас»;  

П'ята сторінка: результати проекту, що включають в себе: екологічний ефект в кількісному 

вимірі; агітаційний ефект в кількісному вимірі. 

Критерії оцінки матеріалів:  

• Практична значущість проекту з кількісно і якісно виміряними і прописаними висновками 

про екологічний ефект. Напр., посаджено n-ну кількість дерев, кущів, квіткових рослин; зібрано n-ну 

кількість батарейок; зібрано n-ну кількість макулатури, збережено n-ну кількість грунту, 

впорядковано і розчищено n-ну кількість русел річок, упорядковано n-ну кількість екологічних 

стежок, розвішано n-ну кількість шпаківень і годівниць, ліквідовано n-ну кількість несанкціонованих 

звалищ, прибрано n-ну кількість територій, створено / добудовано n-ну кількість зелених куточків, 

створено n-ну кількість екогазет, листівок, проведено n-ну кількість екосуботників, очищено n-ну 

кількість прибережних смуг, створено n-ну кількість парків / скверів - до 30 балів.  

• Масовість проекту в масштабах школи і рідного краю з переліком аудиторій: учні школи – 

безпосередні учасники (кількість і вік); вчителі (приблизна кількість); батьки і представники 

громадськості (приблизна кількість); групи людей та організації, що інформовані про екологічну 

небезпеку - чим більше будуть залучені, тим краще - до 30 балів.  

• Автентичність ідеї проекту: оригінальність представленого матеріалу, новаторство - до 15 

балів.  

• Описати канали комунікації, за допомогою яких будуть поширені знання, отримані в ході 

проекту «ЕКОклас», аудиторії, які будуть охоплені (учні, сім'ї, друзі, знайомі, сусіди тощо) - до 10 

балів.  

• Три кроки команди на шляху до дорослого екологічного проекту, які вона планує здійснити 

після участі в конкурсі «ЕКОклас» - до 15 балів.  

На конкурс не приймаються роботи:  

• якщо в наочних матеріалах немає логотипу «ЕКОклас», який показує, що розроблений 

школярами проект ініційований саме програмою «ЕКОклас»;  

• які не відповідають вимогам до критеріїв оцінки матеріалів. 

 


