
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ 

«МІЙ ЗДОРОВИЙ ЛАНЧ»   

I. Основні положення 

1.1. Це Положення визначає порядок організації та проведення конкурсу 

«Мій здоровий ланч» (надалі «Конкурс») в рамках програми «Healthy 

Schools: заради здорових і радісних школярів».  

1.2. Конкурс проводиться з метою популяризації здорового способу життя 

серед школярів, раціонального харчування, а також заохочення учнів до 

приготування та вживання корисних перекусів.  

1.3. Основними завданнями Конкурсу є: 

• популяризація раціонального харчування; 

• інформування учнів про принципи збалансованого раціону; 

• поширення ідеї здорових перекусів під час шкільних перерв; 

1.4. Конкурс є відкритим і безкоштовним для всіх учнів та учениць закладів 

загальної середньої освіти, віком від 6 до 18 років, що беруть участь у 

програмі «Healthy Schools: заради здорових і радісних школярів» 2018-2019 

(надалі — «Учасники»).  

1.5. Положення про Конкурс вступає в силу з моменту його опублікування на 

сайті healthy-schools.org.ua у розділі «Наші активності» та на офіційній 

сторінці Програми у мережі Facebook. Контактна особа Організатора: Тетяна 

Козловська, healthy.schools.ua@gmail.com, (044) 292 02 48. 

1.6. Організатори залишають за собою право вносити зміни у правила в разі 

виникнення необхідності. При внесенні змін організатори будуть керуватися 

принципами етичності, законності та рівності для всіх учасників. 

Організатори зобов'язані повідомити всіх учасників про зміни протягом трьох 

днів з моменту прийняття змін через надсилання електронного листа на всіх 

учасників за вказаною в заявках адресах. 

II. Організатори Конкурсу 

2.1. Організатори Конкурсу – експертна організація Центр «Розвиток 

корпоративної соціальної відповідальності» та Mondelez International 

Foundation.  

ІІІ. Учасники Конкурсу 

3.1. У Конкурсі можуть брати участь учні та учениці закладів загальної 

середньої освіти, що є учасниками програми «Healthy Schools: заради 

здорових і радісних школярів» 2018-2019, віком від 6 до 18 років (надалі 

«Учасник(и)»). 



IV. Місце, терміни та порядок  проведення Конкурсу 

4.1.Конкурс проводиться серед всіх закладів, що є учасниками програми 

«Healthy Schools: заради здорових і радісних школярів» 2018-2019. 

4.2. Конкурс проходить у три етапи. 

• I етап. Прийом заявок (з 15 січня до 30 січня 2019 року).  

Включає опрацювання Учасниками принципів збалансованого харчування, 

створення рецепту здорового перекусу, розробку сценарію, зйомку відео та 

подання заявки у відповідності до вимог, зазначених у Розділі V Положення. 

• II етап. Опрацювання заявок та визначення переможців (з 1 лютого до 

10 лютого 2019 року). 

Надіслані заявки будуть відібрані Організатором на відповідність розділам 

цього Положення і надані членам журі на оцінку. Журі Конкурсу визначає 

Організатор. Члени журі не можуть бути близькими родичами Учасників  та 

працівниками навчального закладу, які представляють учасники. Також Журі 

не мають особистої зацікавленості у перемозі того чи іншого Учасника/ 

учасниці тощо. Оцінювання заявок Учасників не є публічним. 

Члени журі оцінюють заявки Учасників відповідно до критеріїв, зазначених у 

Розділі VІ Положення. За результатами оцінювання Журі три Учасники(-ці) з 

найвищою кількістю балів будуть визначені переможцями. З урахуванням 

вікових особливостей, переможці будуть обрані відповідно на однієї з трьох 

вікових категорій:  

- учні 1-4 класів; 

- учні 5-9 класів; 

- учні 10-11 класів. 

• III етап. Оголошення та нагородження переможців (з 10 лютого до 1 

березня 2019 року). 

Оголошення Переможців Конкурсу відбудеться  12 лютого 2019 року на сайті 

Програми у розділі «Новини» та на офіційній сторінці Програми у мережі 

Facebook. 

Переможці нагороджуються спеціальними призами  — ланчбегом та 

ланчбоксом для зберігання і транспортування здорових перекусів.   

Призи будуть надіслані переможцям поштовим відправленням протягом 45 

днів з моменту оголошення переможців. . 

V. Вимоги до заявки Учасника  



5.1.Заявка Учасника повинна бути заповнена (онлайн) та надіслана 

Організатору в термін, зазначений у п. 4.2. Положення. 

5.2. Електронна форма для подачі заявки розміщується за посиланням: 

https://bit.ly/2FofE4M   

5.3. Заявка включає наступні пункти:  

1. Ім’я та прізвище Учасника. 

2. Повна назва навчального закладу та клас. 

3. Контактні дані Учасника (номер телефону, адреса електронної 

скриньки). 

4. Рецепт ланчу (корисного перекусу), оформлений у текстовому вигляді 

із зазначенням інгредієнтів та способу приготування.  

5. Посилання на відео Учасника, попередньо завантажене в одну із 

соціальних мереж або розміщене на сервері для зберігання файлів. 

Тривалість відео – до 3 хвилин.  

6. Посилання на публікацію у соціальних мережах, що містить 

конкурсний відеоматеріал та зазначення факту участі у Конкурсі. 

Публікація повинна містити посилання на програму «Healthy Schools: 

заради здорових і радісних школярів» або офіційні хештеги Програми – 

#HealthySchools_UA, #HS_UA.  

7. Зазначення осіб, які були залучені до розробки рецепту, надавали 

рекомендації щодо збалансованого раціону, допомагали у створенні 

сценарію, зйомці відео тощо.  

8. Короткий опис заходів, присвячених раціональному харчуванню, які 

проводились у навчальному закладі Учасника (у разі, якщо такі 

відбувались).  

5.4. Матеріали, надіслані у заявці Учасника повинні чітко відповідати 

тематиці та меті Конкурсу, бути повними. 

5.5. Заявки, які не відповідають вимогам пунктів 5.1-5.3., не допускаються 

до розгляду членами журі. Підставами для відхилення заявки є наступні 

обставини: 

1) Заявка була заповнена не повністю; 

2) Учасник не відповідає заявленим критеріям для участі у Конкурсі; 

https://bit.ly/2FofE4M


3) Матеріали та файли, що містяться у заявці, не відповідають тематиці та 

меті Конкурсу; 

4) Заявка надіслана після закінчення терміну подачі; 

5) Заявка Учасника містить дискримінаційні моменти, ненормативну лексику, 

порушує Законодавство України. 

VІ. Критерії оцінювання 

6.1 Оцінка Учасника ведеться за наступними критеріями: 

1) відповідність Учасника вимогам Положення цього Конкурсу; 

2) відповідність заявки вимогам, зазначеним у Розділі V Положення; 

3) креативність відзнятого відеоролика, творчий підхід; 

4) корисність запропонованого перекусу та наявність унікального 

рецепту страви або поєднання продуктів; 

5) залученість інших осіб (вчителів, батьків, лікарів-дієтологів тощо) та 

активність Учасника у соціальних мережах (Facebook, Instagram) за 

час періоду подачі заявки. 

VIІ. Порядок подання і розгляду скарг та пропозицій 

7.1. Всі спори, що виникають в рамках проведення Конкурсу відповідно до 

цього Положення, вирішуються шляхом переговорів між Організатором і 

Учасниками і не можуть бути предметом публічного дискурсу до отримання 

офіційної відповіді від Організатора.  

7.2. Коментарі, запитання та зауваження адресуються на електронну 

скриньку Програми  — healthy.schools.ua@gmail.com.  

VIІІ. Прикінцеві положення 

8.1.Збір та обробка персональних даних 

Відповідно до п.1. ч.1. ст.11 Закону України «Про захист персональних 

даних» учасники надають Організатору повне право на використання 

персональних даних з метою ефективної реалізації Конкурсу. Учасники 

Конкурсу підтверджують свою згоду про включення персональних даних до 

бази учасників Конкурсу, дані якої організатори можуть зберігати, 

використовувати, компілювати і видаляти.  

8.2. Учасники надають згоду на поширення відеоматеріалів, поданих у 

заявці.  

mailto:healthy.schools.ua@gmail.com


8.3.  Учасники несуть персональну відповідальність за дотримання вимог 

чинного законодавства України під час заповнення Заявки. 

 


