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ПОЛОЖЕННЯ
про конкурс на кращий ескіз герба та прапора
селища міського типу Вороніж

І. Основні терміни та поняття
Герб – емблема, усталений відповідно до законів геральдики відмітний
символічний знак (зображення), що належить державі, населеному пункту,
навчальному
закладу,
дворянському роду
або
окремій особі тощо.
Прапор – полотнище певного кольору чи поєднання кольорів, часто з певним
зображенням, здатне передавати унікальність та ідентифікувати об’єкт серед
інших.

ІІ. Загальні положення
Дане положення регламентує порядок проведення конкурсу в населеному
пункті (далі – Конкурс) на кращий ескіз герба та прапора, встановлює вимоги до
учасників Конкурсу, порядок представлення ескізів та проектів, критерії відбору
та оцінювання, строки проведення Конкурсу та порядок нагородження
переможців.
Положення діє до завершення Конкурсу.
Організатором Конкурсу є виконавчий комітет Воронізької селищної ради.
Конкурс проводиться з номінації:


кращий ескіз герба та прапора.

ІІІ. Мета та завдання Конкурсу
Метою Конкурсу є створення ескізів герба та прапора смт Вороніж.
Ескізи герба та прапора повинні відображати історичні традиції, особливості
розвитку населеного пункту тощо.
Завданням Конкурсу є залучення всіх бажаючих до розробки ескізів герба та
прапора населеного пункту.
ІV. Учасники Конкурсу
Участь у Конкурсі може взяти будь-яка фізична чи юридична особа, яка
подасть заявку на участь у Конкурсі у відповідності з цим Положенням.
V. Вимоги до конкурсних робіт
Ескізний малюнок герба та прапора смт Вороніж в чорно-білому та
кольоровому варіантах виконується на білому твердому папері формату А-3.
Допускаються різні техніки виконання, в т.ч. з використанням комп’ютерної
графіки.
Ескіз герба повинен бути розміщений у центральній частині аркуша паперу,
орієнтованого в книжковому варіанті. У правому нижньому кутку аркуша має
бути зазначене прізвище та ініціали учасника (учасників) конкурсу.
Ескіз прапора розміщується в центральній частині аркуша, орієнтованого в
альбомному варіанті. Співвідношення сторін прапора має становити 2:3. У
правому нижньому кутку аркуша має бути зазначене прізвище та ініціали
учасника (учасників) конкурсу.
Обов’язковою вимогою до робіт є опис символіки, який додається на
окремому аркуші формату А-4 і підписується так само, як ескіз відповідної
символіки.
Роботи подаються у великих конвертах, папках тощо.
Кожний учасник Конкурсу в письмовій формі повинен повідомити про себе
такі дані:


прізвище, ім’я та по батькові;



рік народження;


домашню адресу;


номер контактного телефону;


місце роботи (за наявності).
Не підлягають розгляду матеріали, які підготовлені з порушенням вимог до
їх оформлення, а також ті, що надійшли пізніше вказаного строку. Матеріали,
які представлені на Конкурс, не рецензуються та не повертаються.
VІ. Критерії оцінки конкурсних робіт
Критеріями оцінки робіт, поданих для участі в Конкурсі на кращий ескіз
герба та прапора населеного пункту є:


чітка асоціація з історієй селища;


універсальність;


оригінальність;


сучасність;


лаконічність;


естетичність;


поетичність;


функціональність.

VІІ. Порядок організації Конкурсу
Конкурсна комісія розміщує повідомлення про початок Конкурсу,
Положення про проведення Конкурсу на кращий ескіз герба та прапора смт
Вороніж та зразок заяви для участі у Конкурсі на офіційному веб-сайті та на
дошках оголошень.

VІІІ. Оцінювання конкурсних робіт
Для визначення переможців Конкурсу проводиться засідання конкурсної
комісії. Підсумки Конкурсу встановлюються шляхом відкритого голосування
членів конкурсної комісії. Конкурсна комісія може обирати інші варіанти
визначення переможців Конкурсу. Конкурсна комісія залишає за собою право
не коментувати причину відхилення робіт, які не стали переможцями Конкурсу.
IX. Строки проведення Конкурсу
Строки проведення Конкурсу визначаються розпорядженням селищного
голови до 01.06.2017 року.
Конкурс проводиться за наявності не менше 4-х заявок з кожної номінації.
У випадку відсутності достатньої кількості конкурсних робіт конкурсна
комісія має продовжити строки прийому заявок, про що видається відповідне
розпорядження селищного голови.
X. Підведення підсумків та нагородження переможців
Конкурсна комісія визначає по три найкращі пропозиції з кожної номінації та
подає їх на затвердження ради.
Інформація про переможців публікується на офіційному веб-сайті
Воронізької селищної ради та розміщується на дошках оголошень.
Переможці Конкурсу нагороджуються подарунками та грамотами.
XI. Авторські права
Виключні майнові авторські права, а саме: виключне право на використання
робіт переможців у номінаціях передається організатору Конкурсу. Організатор
Конкурсу гарантує не використовувати та не передавати третім особам ескізи
герба та прапора, які були представлені на Конкурс, але не стали переможцями,
без дозволу їх авторів.

Зразок конкурсної заяви
Селищному голові
Ястребову В. Ю.
_________________
_________________
(прізвище, ім’я та по
батькові учасника
конкурсу)
________________
________________
(адреса, телефон)
Заява
Прошу допустити мене* до участі в конкурсі на кращий ескіз герба селища
міського типу Вороніж
Про себе додатково повідомляю:
Дата народження______________________________________________
Місце роботи (навчання) (за наявності)____________________________
Посада________________________________________________________
Домашня адреса________________________________________________
Контактні телефони____________________________________________
Із Положенням про конкурс ознайомлений, даю згоду на передачу авторських
прав організаторам конкурсу.
До заяви додаю:


ескіз герба;


текстовий варіант опису ескіза герба.

Дата___________ Підпис____________
Примітка: *Якщо авторами ескізу герба є декілька осіб, то заява на участь
потрібна від кожного.

Зразок конкурсної заяви
Селищному голові
Ястребову В. Ю.
_________________
_________________
(прізвище, ім’я та по
батькові учасника
конкурсу)
________________
________________
(адреса, телефон)
Заява
Прошу допустити мене* до участі в конкурсі на кращий ескіз прапора селища
міського типу Вороніж
Про себе додатково повідомляю:
Дата народження______________________________________________
Місце роботи (навчання)(за наявності) ____________________________
Посада________________________________________________________
Домашня адреса________________________________________________
Контактні телефони____________________________________________
Із Положенням про конкурс ознайомлений, даю згоду на передачу авторських
прав організаторам конкурсу.
До заяви додаю:


ескіз прапора;


текстовий варіант опису ескіза прапора.


Дата___________ Підпис____________
Примітка: *Якщо авторами ескізу прапора є декілька осіб, то заява на участь
потрібна від кожного.

