
Укрпошта – школярам: Національний конкурс творів про музику

     З 1 жовтня 2013 року Укрпошта запрошує школярів від 10 до 15 років взяти участь у
національну етапі  43 – го міжнародного молодіжного конкурсу епістолярного жанру
для  молоді  «Напиши  листа  і  розкажи,  як  музика  впливає  на  життя  людини»,  який
проводить Всесвітній поштовий союз.
     Мета конкурсу  – розвити у молоді уміння формулювати та висловлювати свої
думки, пробуджувати в них бажання писати листи, привернути увагу до тієї важливої
ролі, яку відіграють поштові служби, зв’язуючи між собою людей по всьому світу.
     Національний конкурс відбудеться в два етапи:

− регіональний етап – проводиться з 01 жовтня 2013 року до 30 січня 2014року. В
цей період конкурси організовують дирекції Укрпошти в усіх областях України.

− фінальний  етап  –  триватиме  з  01  березня  до  15  квітня  2014  року.
Розглядатимуться твори, що посіли перше місце в кожній дирекції Укрпошти.

     Для  нагородження  переможців  національного  конкурсу  встановлюється  три
призових  місця  та  відповідні  нагороди:  І  місце   -  5 000грн;  ІІ  –  3 000  грн;  ІІІ  –
2 000грн. Для нагородження переможців регіонального етапу національного конкурсу
встановлюються наступні призові місця та винагороди: І місце – 300 грн; ІІ – 250 грн;
ІІІ – 200 грн.
     Переможців національного конкурсу Укрпошта оголосить 30 квітня 2014р.
      Конкурсний  твір  має  бути  написаний  прозовою  мовою  у  форматі  листа,
обсягом до 800 слів рукописного чи друкованого тексту, і  мати всі  його ознаки
(адресу отримувача, форми привітання та закінчення, дату, підпис).
     Критерії оцінки конкурсних робіт: повнота розкриття теми, особистий погляд на
світ  та  проблеми,  пов’язані  з  темою  конкурсу;  оригінальність  творчого  задуму;
змістовність, щирість, логічність та самостійність викладу матеріалу, грамотність.
     Конкурсні твори необхідно відправляти не пізніше 20 січня 2014 року на адресу
регіональної дирекції УДППЗ «Укрпошта» за місцем проживання (адреса Харківської
дирекції: пл.. Привокзальна 2, м. Харків, 61052). 
На конверті  зробити позначку «Конкурс  ВПС».Учасник конкурсу  має вказати  повну
домашню  адресу,  прізвище,  ім’я,  по  батькові,  назву  та  адресу  навчального  закладу
(школи), клас у якому навчається, номер телефону, а також надіслати копію довідки про
присвоєння ідентифікаційного номеру (власного чи одного з  батьків), копію свідоцтва
про нагородження,  своє кольорове фото.  Особисті  дані про учасників конкурсу не
розголошуються.
Любий друже! Незважаючи на те, що ми живимо в епоху цифрових технологій, уміння
правильно  писати  –  це  навичка  якою  має  володіти  кожна  молода  людина  для
самореалізації.
Візьми участь у конкурсі! Якщо твій твір буде визнано кращим в Україні, ти отримаєш
шанс не тільки стати переможцем на міжнародному рівні,  а  й  виграти фантастичні
призи, серед яких – поїздка до міста Берн, столиця Швейцарії.

Про УДППЗ «Укрпошта»
Українське державне підприємство поштового зв’язку Укрпошта належить до сфери
управління  Міністерства  інфраструктури  України  та  є  національним  оператором
поштового зв’язку України. На сьогодні Укрпошта надає понад 50 видів послуг у 14
тисячах відділень по всій Україні. Штат компанії налічує 95 тисяч працівників, з них
40 тисяч – листоноші, 30 тисяч – оператори поштового зв’язку. 


