
Критерії оцінювання флешмобу ЄУЕА «Як я піклуюсь про свою
планету» та категорії номінацій

Основні номінації: 1-3 місця.

Другорядні номінації:

 Найкреативніший еко-тренд
 Сімейний підхід
 Фотохудожник (номінація з найкращою світлиною)
 Майстер слова (номінація на найкращий опис до посту)
 Юний захисник природи (школярі)
 Молодь на варті збереження планети (студенти)
 Наші друзі тварини
 Колективний підхід (організації/підприємства)
 Мистецтво проти зміни клімату
 Збережемо довкілля чистим (прибирання парків, лісів, скверів)

1 етап – відбір основних учасників флешмобу.

Визначення основних учасників флешмобу буде відбуватись згідно
відповідності дотримання основних умов конкурсу:

1. Викладіть 1, або декілька світлин/відео, де ви показуєте, як
допомагаєте нашій планеті.

2. Зробіть опис до нього (не менше 30 слів).

3.Розмістіть під постом наступні хештеги: #EUGreenWeek #EUEAflashmob
#EUEAenergyday2021

4. Відмітьте у своєму дописі нашу сторінку @EUEA у Facebook.

5. Після публікації допису - заповніть форму учасника флеш-мобу:
https://cutt.ly/lbEwcrh

Недотримання хоча б однієї вищезгаданої умови або відсутність хоч одного
хештегу означитиме автоматичну дискваліфікацію учасника.

2 етап – оцінка постів, що пройшли 1-й етап.

Подальше оцінювання робіт конкурсантів буде проводитись за наступними
критеріями:

https://www.facebook.com/hashtag/eugreenweek?__eep__=6&__cft__[0]=AZWVjdQ_dGJH4PVYSPpMWOmOEl2ELkYHSLUvykVsikAGL245FR4EZ8P3e7DxBVdYMRAGUD6iOr3Bh-joosz1QpKR-txqBkNEDN0xFnD-Utfp_8sFnGG9fcFaX8Lo_A5wDVCvxskNNyaTH6Y_zUBYWERaeZgjwWgtViuxSlPlq4RzASMeyi3utL1jC3s0vUlMRpo&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/eueaflashmob?__eep__=6&__cft__[0]=AZWVjdQ_dGJH4PVYSPpMWOmOEl2ELkYHSLUvykVsikAGL245FR4EZ8P3e7DxBVdYMRAGUD6iOr3Bh-joosz1QpKR-txqBkNEDN0xFnD-Utfp_8sFnGG9fcFaX8Lo_A5wDVCvxskNNyaTH6Y_zUBYWERaeZgjwWgtViuxSlPlq4RzASMeyi3utL1jC3s0vUlMRpo&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/eueaenergyday2021?__eep__=6&__cft__[0]=AZWVjdQ_dGJH4PVYSPpMWOmOEl2ELkYHSLUvykVsikAGL245FR4EZ8P3e7DxBVdYMRAGUD6iOr3Bh-joosz1QpKR-txqBkNEDN0xFnD-Utfp_8sFnGG9fcFaX8Lo_A5wDVCvxskNNyaTH6Y_zUBYWERaeZgjwWgtViuxSlPlq4RzASMeyi3utL1jC3s0vUlMRpo&__tn__=*NK-R
https://cutt.ly/lbEwcrh


Критерій Макс. бал Експертна оцінка
Актуальність теми
посту

10

Відповідність фото до
теми посту

10

Зміст допису 10
Оригінальність та
креативність
оформлення посту
загалом

10

Поріг проходження в наступний етап для змагання в основних та
другорядних номінаціях – 23 бали. Конкурсанти, що набрали нижчу суму
балів, автоматично залишають конкурс.

3 етап – незалежне голосування для відбору переможців в основних
номінаціях.

Незалежне голосування буде проводитись на сторінці ЄУЕА в Facebook -
https://www.facebook.com/EUEA.UA. Голосування триватиме тиждень, після
чого роботи з найбільшою кількістю голосів замуть відповідно 1, 2 та 3 місця.

4 етап – відбір переможців другорядних номінацій.

Після обрання основних переможців, конкурсанти, що набрали меншу суму
голосів, ніж переможці, зможуть також отримати призи у 10-и вищезгаданих
номінаціях.

5 етап – заохочувальні призи за участь.

Конкурсанти, що не перемогли у 13 номінаціях, будуть мати змогу отримати
додаткові призи. Відбір буде здійснено генератором випадкових чисел -
https://castlots.org/generator-sluchajnyh-chisel/.

https://www.facebook.com/EUEA.UA
https://castlots.org/generator-sluchajnyh-chisel/

