Положення про конкурс до Міжнародного дня рідної мови
Постійне представництво України при ООН у співпраці зі Світовим
Конґресом Українців, Світовою Федерацію Українських Жіночих Організацій
та у партнерстві зі ЗМІ, волонтерами, а також іншими зацікавленими
організаціями оголошують проведення конкурсу до Міжнародного дня рідної
мови (далі – конкурс) відповідно до цього положення.
1. Загальні положення
Міжнародний день рідної мови був проголошений Генеральною
конференцією ЮНЕСКО 17 листопада 1999 року і, починаючи з 2000 року,
щороку відзначається 21 лютого. Українці вперше відзначили цей день у
штаб-квартирі ООН (м.Нью-Йорк) у 2014 році, коли Світова Федерація
Українських Жіночих Організацій та Світовий Конґрес Українців,
зареєстровані неурядові організації зі спеціальним консультативним статусом
при ООН, разом із Постійним представництвом України при ООН,
організували відзначення 200-ліття від дня народження Тараса Шевченка у
ООН.
З урахуванням актуальних обмежень у роботі штаб-квартири ООН у
Нью-Йорку, пов’язаних із пандемією COVID-19, конкурс до Міжнародного
дня рідної мови у 2022 році відбудеться у письмовому форматі.
Цей конкурс дозволить:
• залучити широке коло школярів і школярок до участі в
міжнародному житті України;
• зацікавити молодь у процес побудови кращого майбутнього;
• сприяти підвищенню обізнаності щодо діяльності, функцій та
завдань Голови Генеральної Асамблеї ООН;
• об’єднати світове українство у підвищенні міжнародного іміджу
української мови.
З метою популяризації української мови за кордоном та її підтримання
серед закордонного українства, до участі в конкурсі запрошується усю
українську шкільну молодь, яка проживає за межами України (учні 8-12
класів).
2. Вимоги конкурсу
2.1. Написати есе українською мовою (до 1500 слів) на тему: «Якби я
був/була Головою Генеральної Асамблеї ООН».
2.2. Надіслати есе із зазначенням імені, прізвища, віку, місця проживання та
навчання, email для зворотного зв’язку на електронну адресу:
unessaycompetition2022@gmail.com
2.3. До розгляду прийматимуться есе, надіслані окремим файлом у форматі
.PDF, .DOC, .DOCX, .GDOC.

2.4. Кожен учасник/учасниця подає тільки одну конкурсну роботу.
2.5. Кінцева дата прийняття творчих робіт 10 лютого 2022 року включно.
3. Оргкомітет конкурсу
3.1. Для підготовки і проведення конкурсу створюється організаційний
комітет. До його складу входять представники: Постійного представництва
України при ООН, українсько-американських та кримськотатарських
організацій, засобів масової інформації та навчально-виховних закладів
США.
4. Журі конкурсу
4.1. Оргкомітетом створюється журі у кількості сім (7) осіб.
4.2. На установчому засіданні, члени журі обирають голову та секретаря для
загальної координації своєї праці.
5. Обрання переможців
5.1. Журі виберуть найкращі есе, автори яких будуть визнані як переможці
конкурсу.
5.2. У виборі переможців, журі враховуватиме рівень обізнаності з діяльністю
ООН та її глобальних завдань, креативність та творчий підхід до написання
конкурсної роботи. Важливим аспектом обрання переможців буде
відповідність та актуальність есе програмі Голови 76-ої сесії Генеральної
Асамблеї
ООН,
що
розміщена
за
посиланням:
https://www.un.org/pga/76/2021/09/14/press-stakeout-opening-remarks-apresidency-of-hope-delivering-for-people-planet-and-prosperity/
5.3. Журі залишає за собою право коригувати технічні особливості і
модальності оцінки робіт.
6. Нагородження переможців
6.1. Нагородження переможців відбудеться в день «Міжнародного дня рідної
мови» - 21 лютого 2022 р.
7. Положення про конкурс
7.1. Інформація про конкурс і його вимоги розміщуються на офіційні сторінці
Постійного представництва України при ООН у соціальній мережі Facebook:
https://www.facebook.com/UKRinUN
8. Довідкова інформація:
8.1. Статут ООН – [https://www.un.org/en/about-us/un-charter]

Ваше есе може бути опубліковано у публічному просторі, зокрема, на сторінках соціальних
мереж, організацій, в газетах та інших засобах масової інформації. Надсилаючи Ваше есе Ви, Ваші
батьки або офіційні законні представники, автоматично надаєте право на публікацію Вашої
роботи.
Одночасно, Ви надаєте згоду на публікацію персональної інформації щодо Вас, а саме: ім’я,
прізвища, вік, місто та країну проживання, назву української школи, якщо відвідуєте таку.
Просимо підписати, відсканувати та надіслати цей документ разом з Вашим есе на електронну
адресу: unessaycompetition2022@gmail.com.
У разі, якщо Ви маєте застереження щодо такого формату, просимо вказати Вашу інформацію в
такому форматі, в якому Ви надаєте згоду на публікацію

Release Form
Except for copyrighted materials separately identified, I hereby assign, transfer, or otherwise convey to
the organizers of the 2022 International Mother Language Day Essay Contest, all rights, titles, and
interests in and to the essay submitted for the contest, including without limitation all copyrights and
other intellectual property rights therein. Furthermore, I agree that my Essay may be used, edited,
reproduced, distributed, and presented in any way deemed proper by the contest organizers without any
additional consent, or payment to me or any-one else. There is no time limit on the validity of this Release
nor is there any geographic limitation on where my Essay may be used, distributed, or presented.
Ім'я та прізвище: __________________________________________________________ Вік: ____________
(надрукуйте тут)
Назву української школи: ___________________________________________________ Клас: __________
(якщо відвідуєте таку)
Місто проживання: _______________________________________ Країна: __________________________
Підпис: ________________________________________________________ Дата: _____________________

Батько/Мати/Законні представники:__________________________________________________________
(надрукуйте тут)
Підпис:_________________________________________________________ Дата ____________________

