Найкращий оберіг для кожної людини – це добро, яке вона творить у своєму житті.
Адже недаремно кажуть: «Що посієш, те й пожнеш».
В усі часи, а особливо в період найбільшої скрути, найкращим виходом є
звернення до істинних цінностей.
Життєві обставини часто бувають жорстокими , але завжди головне – пам’ятати, що
тільки теплом своїх сердець ми можемо розтопити лід байдужості, брехні, егоїзму,
несправедливості.
Тож ми вирішили об’єднати всіх у добрій справі, розпочавши конкурс «Посади
ДЕРЕВО ДОБРА».
Для одних – це буде можливість подбати про майбутнє через покращення екології.
Хтось інший побачить в цій акції набагато глибший зміст і замислиться про те
добро, яке він може зробити особисто.
Часто ми нехтуємо найважливішими речами. Іноді достатньо просто привітно
усміхнутися іншій людині і це підтримає її в важку хвилину.
Як бачимо, творити добрі справи легко і доступно для кожного. Тож будьте
небайдужими і посадіть СВОЄ ДЕРЕВО ДОБРА!
УВІЙДІТЬ В ІСТОРІЮ та поборіться за ПРИЗИ в номінаціях:
-

«Особливе фото висаджених дерев»;
«Дерево висаджене сімейно чи колективно»;
«Найбільший приріст дерева в 2016 році»;
«Людина, що посадила найбільшу кількість дерев»;
«Автор найефективніших рекомендацій з вирощування дерев».

ВІД ВАС ВСЬОГО ЛИШЕ

На електронну адресу konkurs@t-i-t.com.ua або на поштову адресу: вул. Соборна,
буд. 22, оф. 103., м. Кропивницький, 25009, Україна.
Конкурсні роботи приймаються до 15.12.2016 та до 15.06.2017.
Для учасників конкурсу 777 призів та відзнак!
А для тих, хто залишить на сайті свої рекомендації по технологіям посадки та
догляду за деревами - ОСОБЛИВІ ПРИЗИ !
Переможці будуть визначатися для кожного виду дерев окремо.
Умови
проведення Всеукраїнського конкурсу
«Посади ДЕРЕВО ДОБРА»
Загальні положення
ТОВ «Техніка і технології» в рамках Всеукраїнських акцій «Забезпеч своє майбутнє»
та «Сільськогосподарська праця – це істинні цінності на всі покоління» проводить
заочний Всеукраїнський конкурс «Посади ДЕРЕВО ДОБРА» (далі – Конкурс).
Мета конкурсу
 активізувати самосвідомість кожної особистості та звернути увагу до потреби
творити добрі справи;
 спонукати до небайдужості, доброзичливості, чуйності та ін. для розбудови
добробуту в сім’ї, країні, світі;
 об’єднати дорослих та дітей у справі, яка сприяє утвердженню найкращих
духовних цінностей та покращенню навколишнього середовища;
 виховувати високі моральні принципи в молодшого покоління;
 забезпечити своє майбутнє через покращення екології.
Учасники конкурсу
До участі в конкурсі запрошуються: діти; дорослі; колективи; сім’ї.
Номінації конкурсу
 «Особливе фото висаджених дерев»;
 «Дерево, висаджене сім’єю чи колективом»;
 «Найбільший приріст дерева в 2016 році»;
 «Людина, яка посадила найбільшу кількість дерев»;
 «Автор найефективніших рекомендацій з вирощування дерев».
Умови участі в конкурсі
1) Посадити дерево/дерева;
2) Зробити фото з висадки дерева/дерев;
3) Відправити фото в форматі JPG або роздруковане форматом не менше
10х15;
4) Зробити короткий підпис із зазначенням:
 хто посадив,
 хто зробив фото,
 яке дерево посаджене,
 кількість посаджених дерев,





де вони посаджені (область, район, вулиця),
номер телефону для зв’язку,
електронну адресу або зворотну поштову адресу для листування;

5) За бажанням розмістити свої рекомендації на сайті www.t-i-t.com.ua в
розділ «Каталог продукції» → «Проекти і Акції» → «Конкурс Посади ДЕРЕВО
ДОБРА» та взяти участь в обговоренні;
6) Конкурсні роботи надсилаються на електронну адресу konkurs@t-i-t.com.ua
або на поштову адресу: вул. Соборна, буд. 22, оф. 103., м. Кропивницький,
25009, Україна.
Особливості визначення переможців
В номінації «Особливе фото висаджених дерев» переможці визначаються після
15.12. 2016, 15.06.2017.
В номінації «Дерево, висаджене сім’єю чи колективом» переможці визначаються
після 15.12. 2016, 15.06.2017
В номінації «Найбільший приріст дерева в 2016 році» переможці визначаються після
15.12.2017.
Примітка: зробити фото дерева на фоні стандартної лінійки, щоб було чітко видно
його приріст.
В номінації «Людина, яка посадила найбільшу кількість дерев» переможці
визначаються після 15.12. 2016, 15.06.2017.
Примітка: бажано зробити 1 фото всіх висаджених дерев або декілька фото
кожного висадженого дерева.
В номінації «Автор найефективніших рекомендацій з вирощування дерев»
переможці визначаються після 15.12. 2016, 15.06.2017.
Примітка: свої рекомендації з технологій посадки дерев та догляду за ними
необхідно надсилати у вигляді повідомлень на сайті www.t-i-t.com.ua в розділі
«Каталог продукції» → «Проекти і Акції» → «Конкурс Посади ДЕРЕВО ДОБРА»→ в
одному або всіх вибраних категоріях.
.
До відома ВСІХ УЧАСНИКІВ конкурсу!
Усі бажаючі можуть придбати дерева для посадки, де вважають за доцільне,
головне, щоб дерево було здорове та точно було вказано його назву і вид.
Прочитати рекомендації по технологіям посадки та догляду за деревами Ви
зможете в нас на сайті www.t-i-t.com.ua в розділі «Каталог продукції» → «
Проекти і Акції» → «Конкурс Посади ДЕРЕВО ДОБРА».
Дозволяється та навіть заохочується використання рецептів із висадки дерев інших
авторів.
Пропонуємо всім небайдужим до цієї теми об’єднатися у віртуальному
спілкуванні: діліться власними рекомендаціями та залишайте відгуки й коментарі
про рецепти інших конкурсантів.
Думка кожного буде обов’язково враховуватися при визначенні переможців.
Загальні умови конкурсу для всіх номінацій
1) Роботи, отримані після зазначених дат, а також ті, що не відповідають умовам
конкурсу, не розглядаються.

2) Переможці будуть визначатися конкурсною комісією серед найкращих
учасників із наступним відвідуванням місця висадки дерев для підтвердження факту
посадки дерев конкурсантами.
3) Переможці будуть оголошуватися конкурсною комісією із запрошенням
телебачення.
Критерії оцінювання конкурсних робіт
В номінації «Особливе фото висаджених дерев»
 креативний підхід;
 цікавий фокус.
В номінації «Дерево, висаджене сім’єю чи колективом»
 кількість висаджених дерев;
 кількість учасників у висадці дерев;
 творчий підхід до висадки;
 залучення до участі в конкурсі представників різних вікових категорій;
 рівень активності написання Вами своїх рекомендацій та обговорення
рекомендацій інших авторів в нас на сайті www.t-i-t.com.ua з технологій
посадки та догляду за деревами.
В номінації «Найбільший приріст дерева в 2016 році»
 величина приросту вирощеного дерева;
 рівень активності написання Вами своїх рекомендацій та обговорення
рекомендацій інших авторів в нас на сайті www.t-i-t.com.ua по технологіям
посадки та догляду за деревами.
В номінації «Людина, яка посадила найбільшу кількість дерев»
 кількість висаджених дерев;
 естетичність та гармонійність місця висадки та самих дерев;
 рівень активності написання Вами своїх рекомендацій та обговорення
рекомендацій інших авторів в нас на сайті www.t-i-t.com.ua з технологій
посадки та догляду за деревами.
В номінації «Автор найефективніших рекомендацій з вирощування дерев»
 творчий підхід (забороняється копіювання та запозичення рекомендацій
інших авторів);
 ефективність рекомендацій за оцінкою спеціалістів з агрономічним фахом;
 ефективність рекомендацій за відгуками інших конкурсантів та просто
користувачів;
 рівень активності написання Вами своїх рекомендацій та обговорення
рекомендацій інших авторів в нас на сайті www.t-i-t.com.ua з технологій
посадки та догляду за деревами.
Підведення підсумків та нагородження переможців
Учасників конкурсу чекають 777 призів та відзнак:
з 15.06.16 - 111 призів та відзнак
3 15.12.16 - 333 призи та відзнак
3 15.06.17 - 333 призи та відзнак

