1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Положення про відео-конкурс «Історія нашого кохання» Організації молоді
ППО ВП ЗАЕС (далі – Положення) визначає організаційні та фінансові основи
проведення заходу, його мету та завдання, умови участі у ньому, вимоги до
учасників конкурсу та етапи проведення.
1.2. З даним Положенням мають бути ознайомлені:
- голова Організації молоді ППО ВП ЗАЕС (далі – ОМ ППО ВП ЗАЕС);
- учасники відео-конкурсу «Історія нашого кохання» ОМ ППО ВП ЗАЕС;
- організаційний комітет;
- члени ради ОМ ППО ВП ЗАЕС.
2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ВІДЕО-КОНКУРСУ
Конкурс заснований та проводиться до Дня закоханих з метою та завданням:
- визначення переможців відео-конкурсу;
- привернення уваги працівників Запорізької АЕС до свята Дня всіх закоханих;
- створення позитивного іміджу атомної енергетики;
- виявлення та реалізація творчого потенціалу закоханих пар працівників
Запорізької АЕС;
- сприяння збереженню і примноженню моральних та культурних цінностей
сучасної молоді Запорізької АЕС.
3. ОРГАНІЗАТОРИ
3.1. Відео-конкурс заснований та проводиться ОМ ППО ВП ЗАЕС.
3.2. Контроль за підготовкою та проведенням відео-конкурсу «Історія нашого
кохання» здійснює голова ОМ ППО ВП ЗАЕС.
3.3. Відповідальні за проведення відео-конкурсу «Історія нашого кохання».
3.3.1. Творча частина (розробка Положення, збір заявок та фото, організація зйомок
та інше): – організаційна та культурно-масова комісія ОМ ППО ВП ЗАЕС.
3.3.2. Інформаційна частина (реклама відео-конкурсу «Історія нашого кохання» у
газеті «Енергія», на сайті ОМ ППО ВП ЗАЕС, соціальних мережах, розміщення
відео учасників на сторінці Організації молоді у мережі Facebook
(https://www.facebook.com/omznpp) – інформаційна комісія ОМ ППО ВП ЗАЕС.
4. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДЕО-КОНКУРСУ
4.1. Фінансове забезпечення проведення відео-конкурсу здійснюється за рахунок
коштів ППО ВП ЗАЕС.
5. УЧАСНИКИ ВІДЕО-КОНКУРСУ
5.1. Участь у відео-конкурсі може взяти кожна закохана пара, де обидва є
працівниками ВП «Запорізька АЕС», членами Атомпрофспілки.
5.2. Пара-учасниця має заповнити заявку на участь у конкурсі (додаток 1 до
Положення).
5.3.Разом з заявкою пара-учасниця повинна надати свою спільну фотографію та
надіслати на електрону поштову адресу: photocompetition@ukr.net.
5.4. Після детального вивчення кожної заявки організатори конкурсу залишають за
собою право попереднього відбору найцікавіших учасників. Максимальна кількість
пар-учасниць – 5.
6. ВИМОГИ ДО ФОТО КОНКУРСАНТІВ
Фото має бути (формат файлів: JPG, JPEG) зроблене не раніше, як за рік до початку
конкурсу.
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До участі у конкурсі не допускаються фотографії образливого характеру, в яких
присутні елементи насильства, расової чи релігійної ворожнечі, файли, в яких є
елементи політичної реклами, порнографії та які пропагують погані звички
(алкоголізм, наркоманію, тютюнопаління). Фотографія не повинна містити
рекламу.
7. ЕТАПИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ
7.1. Відео-конкурс «Історія нашого кохання» передбачає чотири етапи.
Етап 1. Оголошення конкурсу, організація та проведення збору заявок на участь у
конкурсі.
Конкурс оголошується рішенням ради ОМ ППО ВП ЗАЕС та проходить з січня
2021 року по лютий 2021 року.
В період з 20 січня по 31 січня 2021 року включно учасники надсилають своє
спільне фото та заповнену власноруч скановану копію заявки встановленого зразка
(Додаток 1 до Положення) на адресу: photocompetition@ukr.net або заповнюють
анкету на сайті ОМ ВП ЗАЕС: http://om-znpp.org
Етап 2. Зйомка та монтаж відео конкурсантів.
В період з 1 лютого по 7 лютого 2021 року включно здійснюється зйомка інтерв’ю
з кожною парою-учасницею окремо, що пройшла попередній відбір. Під час
інтерв’ю учасники відповідають на запитання із заявки на участь.
Етап 3.
 Визначення пари-переможниці шляхом інтерактивного голосування у соціальній
мережі Facebook (https://www.facebook.com/omznpp).
Відео-ролики учасників розміщуються в альбомі «Історія нашого кохання» на
сторінці Організації молоді ППО ВП ЗАЕС у мережі Facebook
(https://www.facebook.com/omznpp) 14 лютого 2021 року. Голосування триватиме
до 20 лютого 2021 року включно.
Щоб проголосувати за пару-учасницю, необхідно зайти на сторінку Організації
молоді ППО ВП ЗАЕС у мережі Facebook (https://www.facebook.com/omznpp) та
лайкнути відео-ролик відповідної пари-учасниці у альбомі «Історія нашого
кохання».
При підрахунку голосів не враховуються голоси з «фейкових» сторінок.
Рішення про визнання сторінки «фейковою» приймає Організаційний комітет.
Переможцем визначається пара, відео якої набрало найбільшу кількість
лайків.
Етап 4. Нагородження переможців та учасників конкурсу (22-26 лютого 2021
року).
8. НАГОРОДЖЕННЯ
Пара-переможниця нагороджується цінним призом від ОМ ППО ВП ЗАЕС. Всі
інші учасники нагороджуються заохочувальними подарунками.
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9. РЕКЛАМА ВІДЕО-КОНКУРСУ
Оголошення про проведення відео-конкурсу має бути доведено до всіх членів
Атомпрофспілки через:
- газету «Енергія»;
- радіо ВП ЗАЕС;
- дошки об’яв на ВП ЗАЕС;
- оголошення на засіданнях профспілкового комітету ППО ВП ЗАЕС;
- телебачення ВП ЗАЕС;
- оголошення на засіданнях ради ОМ ППО ВП ЗАЕС;
- сайти ППО ВП ЗАЕС, ОМ ППО ВП ЗАЕС.
Відповідальні: інформаційна комісія ОМ ППО ВП ЗАЕС.
10. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
Організатори залишають за собою право використовувати надіслані на конкурс
фотографії та відео-ролики учасників у виданні інформаційних матеріалів,
публікацій, соціальній рекламі тощо.
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ДОДАТОК 1

Анкета-заявка на участь у відео-конкурсі «Історія нашого кохання»
(всі поля обов’язкові для заповнення)
Ім’я
та
прізвище
УЧАСНИЦІ,
дата
народження, підрозділ
Ім’я
та
прізвище
УЧАСНИКА,
дата
народження, підрозділ
Поділіться унікальною історією вашого кохання,
давши відповіді на наступні запитання:
Як ви познайомились?
Де?
При
яких
обставинах?
Що привабило вас у
вашій другій половинці?
(прохання
відповісти
кожного окремо)
Розкажіть
про
перше побачення.

ваше

Що вас надихає у вашій
другій
половинці?
(прохання
відповісти
кожного окремо)
В який момент ви
зрозуміли, що кохаєте
один одного?
Поділіться незабутньою
спільною історією.
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Пропозиція
руки
та
серця – як це було? Де?
При яких обставинах?


Просимо використати для участі у конкурсі «Історія нашого кохання»
спільне фото, надіслане нами разом з цією анкетою.

_______________________________________________________________________
Дата
Підпис (одного з пари)
ПІБ (одного з пари)
Моб.тел________________________________________________________________
Email__________________________________________________________________
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