Умови
проведення Всеукраїнського конкурсу
« Я – ВИНАХІДНИК »

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 « Я – ВИНАХІДНИК » (далі – Конкурс).
Мета конкурсу
· виявити обдарованих людей різних вікових категорій та підтримати їх винахідницьку
творчість;
· допомогти обдарованим людям різних вікових категорій отримати визнання шляхом
повідомлення громадськості про їхні винаходи;
· активізувати увагу суспільства до нових доступних рішень, які можуть покращити умови
життя, особливо на селі і в сільській праці.
Учасники конкурсу
До участі в конкурсі запрошуються:
- діти, дорослі, колективи, сім’ї
- директори, інженери, агрономи
Умови участі в конкурсі
1) Зробити детальний опис свого винаходу, вдосконалення, пропозиції. Дати пояснення
що цим досягається.
2) По можливості підготувати схематичні матеріали та фотографії;
3) Зробити короткий припис, де зазначити:
· ПІБ автора/авторів,
· назву винаходу,
· номер телефону для зв’язку,
· електронну адресу або зворотну поштову адресу для листування;
4) Конкурсні роботи надсилаються на електронну адресу konkurs@t-i-t.com.ua

або на поштову адресу: вул. Соборна 22,оф.103, м.Кропивницький, 25009, Україна.
5) Конкурс проходить у 12 етапів до 2020 року. Переможці визначаються щороку
15.06 та 15.12

До відома ВСІХ УЧАСНИКІВ конкурсу!
до розгляду приймаються, пов’язані з життям людини, усі ВИНАХОДИ і
ВДОСКОНАЛЕННЯ





в машинах
механізмах
сільськогосподарській техніці
технологічні рішення

окремо розглядатимуться винаходи і вдосконалення сільського життя:







роботою в полі, на городі, у виноградниках, в ягідниках, у теплицях і т.д.;
доглядом за худобою, розведенням бджіл, птиці, риби і т.д.;
вдосконаленням опалення та водопостачання в будинку і т.д.;
полегшенням забезпечення побуту (прибирання, робота на кухні і т.д.);
проведенням розважальних заходів, свят і т.д.;
новаторством при творчому упровадженні національних традицій та української
символіки у сучасному житті і т.д.

Критерії оцінювання конкурсних робіт




творчий підхід (забороняється копіювання та запозичення ідей для винаходів);
важливість проблеми, яку може вирішити винахід;
ефективність винаходу при використанні.

Підведення підсумків та нагородження переможців




учасників конкурсу чекають 77 призів та відзнак ТОВ «Техніка і технології»;
для інженерів, агрономів та директорів господарств – особливі призи у вигляді
додаткових знижок та подарунків;
при бажанні особливі винаходи переможців конкурсу допоможемо запатентувати

Заключні положення
Люди часто хочуть самовиразитися і можливість щось створити допомагає їм у цьому. Ми
живемо і кожного дня хочемо покращувати своє життя. Зробити це можливо за
допомогою винаходів. І якщо інформувати про них, то можна зробити кращим світ.
ТОВ «Техніка і технології» у прагненні зробити добро для всіх бере на себе місію
виступити стороною, що допоможе донести до громадськості рішення для покращення
життя. Крім того, хочемо допомогти суспільству виявити таланти і таким чином
допомогти їм реалізуватися. Це також допоможе покращити добробут на селі в
господарських роботах.
Тож запрошуємо всіх бажаючих до участі в конкурсі «Я – ВИНАХІДНИК». Від Вас
потрібно лише направити нам опис свого винаходу та проблем, які він вирішує (бажано
разом зі схемами та фотографіями).

