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Додаток №1 
до постанови Президії ЦР ПМГУ 

№П-5-8 від 28.04.2021р. 
 

Положення 
про проведення конкурсу відеороликів «Профспілка - очима молоді» 

 
1. Загальні положення 

1.1. Конкурс відеороликів «Профспілка - очима молоді» (далі Конкурс) проводиться 
Центральною радою профспілки металургів і гірників України (далі ЦР ПМГУ) разом з 
Молодіжною радою ПМГУ (далі МР ПМГУ). 

 Положення визначає порядок організації та проведення Конкурсу, регулює 
взаємовідносини організаторів і учасників Конкурсу, а також визначає мету, завдання, 
терміни та умови проведення Конкурсу. 

 
2. Мета конкурсу 

2.1. Мета Конкурсу - популяризація профспілкового руху, створення мотиваційної 
відеопродукції, залучення молоді в профспілку металургів і гірників України. 

 
3. Терміни проведення конкурсу 

3.1. Конкурс проводиться щорічно. Роботи подаються на конкурс у термін з 1 травня по 
30 жовтня, підведення підсумків конкурсу - з 1 по 14 листопада. 

 
4. Учасники конкурсу 

4.1. Учасниками Конкурсу можуть бути працівники або студенти - члени ПМГУ не 
молодше 15 років або група таких працівників/студентів. Для участі в Конкурсі 
необхідно надати свою роботу (відеоролик), у встановленому цим Положенням 
порядку. 

4.2. Кожний учасник/колектив може виставити на Конкурс не більше однієї роботи.  
 

5. Умови конкурсу 
5.1. На Конкурс надаються відеоролики, створені будь-якими доступними засобами, які 

відповідають вимогам конкурсу. 
5.2. Заявка на участь у Конкурсі оформлюється за встановленою формою відповідно до 

Додатку №1 цього Положення.  
Заявка є документом, необхідним для включення авторів робіт до списку учасників 
конкурсу. 

5.3. На Конкурс не допускаються відеоролики, запозичені з інших джерел (відео-
хостинги, соціальні мережі та ін.); 

5.4. На Конкурс не приймаються відеоролики рекламного характеру, що ображають: 
гідність, почуття, віру, політичні погляди інших людей, що не відповідають тематиці 
Конкурсу.  

5.5. Автори викладають конкурсні відеоролики на Google Диск МР ПМГУ 
(https://drive.google.com/drive/folders/0Bw-mMlgM1L9RM29mVm5RdGczYjg) або 
інший відеохостинг та направляють посилання на свої роботи у ЦР ПМГУ будь-яким 
зручним способом. Посилання на відеоролики необхідно направляти разом із 
заявкою.  
Якщо учасники конкурсу не мають технічні можливості для відправлення робіт, то в 
терміни прийому робіт на конкурс мають надати свої відеоролики на будь-якому 
доступному носії за адресою: м.Дніпро, вул.Акінфієва, 30. 
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6. Вимоги до відеороликів: 

6.1. Формат відеороликів – MKV, MP4, AVI, WMV, розмір файлу не більше 1 Гб, 
тривалість не більше 5 хвилин. 

6.2. Участь у відеороликах безпосередньо учасника конкурсу необов'язкова. 
6.3. Використання при монтажі і зйомці відеороликів спеціальних програм та 

інструментів - на розсуд учасника. 
6.4. Учасники самі визначають жанр відеороликів (інтерв'ю, репортаж, відеокліп). 
6.5. У ролику для доповнення сюжету можуть бути використані фотографії. 
6.6. Зміст відеороликів не повинен суперечити законодавству та нормам моралі. 

 
7. Підведення підсумків конкурсу та критерії оцінювання 

7.1. Для оцінювання конкурсних робіт формується Експертна рада, у наступному складі: 
Гордєєва К.В. - голова Молодіжної ради ПМГУ; 
Усенко Н.В. - начальник інформаційного центру ПМГУ; 
Сіліверстова Е.Б. - головний спеціаліст інформаційного центру ПМГУ; 
Смірнова В.С. - редактор інформаційного центру ПМГУ; 
Тарасенко Р.А. - головний спеціаліст апарату ПМГУ. 

7.2. Експертна рада підводить підсумки після закінчення термінів подачі робіт на Конкурс 
шляхом визначення переможця і двох призерів у кожній із двох груп: 
1 група учасників - комісії по роботі з молоддю або молодіжні ради первинних 
організацій ПМГУ; 
2 група учасників - студентські первинні організації, що знаходяться на обліку в 
ПМГУ. 

7.3. Експертна рада проводить експертизу відеороликів за наступними критеріями:  
− відповідність роботи заявленій темі; 
− згадування ПМГУ, використання символіки ПМГУ; 
− оригінальність відеороликів (новизна ідеї); 
− якість відеозйомки; 
− мотиваційний посил; 
− емоційність. 

7.4. Переможці та призери в кожній групі учасників нагороджуються дипломами і 
грошовими виплатами в розмірі: 
1 місце - 2000 грн. 
2 місце - 1500 грн. 
3 місце - 1000 грн. 
Виплати здійснюються за рахунок коштів ЦР ПМГУ тільки членам ПМГУ. Експертна 
рада може клопотати перед Секретаріатом ЦР ПМГУ про додаткове заохочення 
учасника Конкурсу, що не увійшов до складу призерів. 

7.5. Відеоролики переможців і лауреатів публікуються на сайті ЦР ПМГУ та на сторінці 
МР ПМГУ в соціальній мережі Фейсбук. 

 
8. Авторські права 

8.1. Відповідальність за дотримання виняткових і авторських прав на роботу, надану для 
участі в конкурсі, несе учасник, що надав цю роботу. 

8.2. Учасник гарантує наявність у нього виняткових авторських прав на представлену на 
Конкурс роботу. 

8.3. Надаючи свою роботу на Конкурс, учасник автоматично надає право організаторам 
Конкурсу на використання та поширення наданого матеріалу (розміщення в мережі 
Інтернет, телепрограмах, у фільмах про Профспілку, публікацію в ЗМІ, подальше 
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тиражування та ін.). Звіт учасникові Конкурсу про подальше використання та 
поширення організатором представлених на Конкурс матеріалів  не передбачений. 

8.4. Якщо буде потреба, організатори конкурсу можуть запросити у автора оригінал 
відеоролика. 

8.5. Надання учасниками робіт на Конкурс, а також використання та поширення наданого 
авторського матеріалу організаторами здійснюється на безоплатній основі. 

8.6. Учасники Конкурсу дають свою згоду на обробку своїх персональних даних (прізвище, 
ім'я, по батькові, адреси електронної пошти та інших персональних даних, 
повідомлених учасником Конкурсу) відповідно до Закону України «Про захист 
персональних даних». 

 
 

 
Додаток №1 

до Положення про проведення конкурсу відеороликів 
 «Профспілка - очима молоді» 

 
 
Зразок заявки учасника конкурсу відеороликів 
«Профспілка - очима молоді» 

 
(всі пункти обов'язкові до заповнення) 

 

1 Прізвище, Ім'я, По батькові автора (авторів) 
 
 
 

2 Назва первинної 
організації ПМГУ 

 

3 Контактний телефон  
 

4 Контактний e–mail  
 

5 Ознайомлений/ознайомлені з умовами 
Конкурсу  (із вказанням дати) 
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