
Громадська організація «Центр розвитку курорту Сергіївка» разом 

з Міжнародним дитячим мовним табором «Bereg - Санір», оголошує 

конкурс на кращий урок з англійської мови, який став найбільш 

ефективним по засвоєнню матеріалу, спрямованого на посилення та 

розвиток навчання англійської мови.

Мета конкурсу «English Speaking»: дізнатися про кращі методики 

проведення уроків англійської мови з використанням інтерактивних методик 

навчання у роботі з учнями шкіл. З метою запровадження принципів 

позитивного пізнання мови, розвитку у школярів стійкої зацікавленості до 

вивчення англійської мови, як до засобу спілкування та обміну інформацією. 

Виховання та розвиток особистості за допомогою залучення до культури 

англомовних країн.

До участі в конкурсі «English Speaking» запрошуються школярі 5- 11 

класів, які опишуть найкращий урок з англійської мови, який став найбільш 

ефективним по засвоєнню матеріалу.

Терміни проведення «English Speaking»: вересень - грудень 2016 

року.

Реєстрація учасників та робіт здійснюється до 17.00год. - 01

грудня 2016 року на сайті wwvv. konkurs.bereg-camp.org. Опис уроку 

складати в довільній формі не більше ніж на двох сторінках друкованого 

тексту (12 розмір шрифту на 1 інтервалі) українською або англійською 

мовою. Розміщувати роботи на сайті - як прикріплений документ Word 

(додатково можна додати презентації, таблиці, схеми, малюнки, фото, відео), 

обов’язково вказувати тему уроку.

Термін оцінювання робіт триватиме з 01 до 15 грудня 2016 року. 22 

грудня буде оголошений переможець.

Об’ява про проведення конкурсу

«English Speaking»



Переможці конкурсу «English Speaking» отримають цінні призи, а 

школи, в якій вони навчаються, отримають набір з 20 постерів для 

оформлення кабінету англійської мови.

Всі учасники отримають буклети про діяльність Міжнародного 

Дитячого Мовного Табору «Bereg - Camp» та сертифікати учасника 

Конкурсу.

При виникненні додаткових запитань щодо участі в 

Конкурсі «English Speaking», прохання телефонувати на номер 

координатора тел. (04849) 68-630, 067 519 20 60

Джерело : ТО «Центр розвитку курорту Сергіївка».



«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Громадська організація 

«Центр ррзвитку курорту Сергіївка»

« .-&?» / М 'У  2016 року.

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ 

конкурсу «English Speaking»

1. Загальні положення 

Громадська організація «Центр розвитку курорту Сергіївка» разом з 

Міжнародним дитячим мовним табором «Bereg - Camp» оголошує про старт 

конкурсу «English Speaking» і запрошує взяти участь школярів 5-11 класів.

Мета Конкурсу: дізнатися про кращі методики проведення уроків 

англійської мови з використанням інтерактивних методик навчання у роботі з 

учнями шкіл. З метою запровадження принципів позитивного пізнання мови, 

розвитку у школярів стійкої зацікавленості до вивчення англійської мови, як 

до засобу спілкування та обміну інформацією. Виховання та розвиток 

особистості за допомогою залучення до культури англомовних країн. Урок з 

англійської мові, який був найбільш ефективним по засвоєнню матеріалу, 

спрямованого на посилення та розвиток навчання англійської мови. Конкурс 

не переслідує мети здобуття прибутку або іншого доходу і проводиться 

відповідно до цих правил (далі - «Правила»). Конкурс не є стимулюючою 

лотереєю. В рамках Конкурсу учасники здійснюють дії в рамках заданої 

тематики.

2. Організатор конкурсу 

Організатором конкурсу є Громадська організація «Центр розвитку 

курорту Сергіївка» разом з Міжнародним Дитячим Мовним Табором «Bereg - 

Camp» на базі ООО «Лиман-007».

Місце знаходження Організатора: інд. 67780, вул. Лазо, 30, смт. 

Сергіївка, м. Білгород-Дністровський, Одеська область .



З .Термін проведення КОНКУРСУ

3.1. Реєстрація осіб для участі в Конкурсі «English Speaking» 

проводиться протягом вересня-грудня 2016 року. Роботи розміщувати до 01 

грудня до 17.00. на сайті vvww.konkurs.bereg-camp.org

3.2. Термін розгляду робіт триватиме до 15 грудня 2016 року. Переможці 

будуть оголошені 22 грудня 2016 року.

3.3. Вручення призів здійснюватиметься протягом одного тижня з 

моменту визначення переможців Конкурсу, але не пізніше 28 грудня 2016 

року.

3.4. Конкурс проводиться на території України.

4.Учасник конкурсу

4.1. До участі в конкурсі «English Speaking» запрошуються школярі 5- 

11 класів., які постійно проживають на території України.

4.2. Кожен Учасник конкурсу «English Speaking» може надати декілька 

робіт з різною тематикою та методикою.

4.3. В Конкурсі забороняється брати участь працівникам Організатора 

Конкурсу, членам сімей працівників Організатора, а також працівникам 

будь-яких інших осіб, що мають безпосереднє відношення до організації або 

проведення цього Конкурсу.

5.Права і обов’язки учасника конкурсу

Учасник Конкурсу «English Speaking» має права і несе обов'язки 

відповідно до законодавства України і цих Правил.

5 .1. Учасник Конкурсу «English Speaking» має право:

5.1.1. Знайомитися із цими Правилами Конкурсу та отримувати 

інформацію про Конкурс.

5.1.2. Брати участь в Конкурсі в порядку, визначеному Правилами.

5.1.3. Отримати приз в разі визнання переможцем 

Конкурсу «English Speaking».

5.1.4. Переможець Конкурсу автоматично втрачає всі свої права на 

здобуття призу в разі направлення повідомлення на електронну пошту



Організатора: konkurs@bereg-camp.org про відмову від здобуття призу 

Організаторові Конкурсу.

5.2. Учасник Конкурсу «English Speaking» зобов'язаний:

5.3.1. В разі визнання Учасника переможцем головного призу 

(відповідно до п.8.5 цих Правил), по запиту Організатора надати документ, 

що засвідчує його особу шляхом відправки скан-копії документа на 

електронну пошту Організатора konkurs@bereg-camp.org

6. Права і обов’язки організатора конкурсу

6.1. Організатор Конкурсу не має права надавати інформацію про 

Учасників Конкурсу третім особам за винятком випадків, якщо це необхідно 

для організації проведення Конкурсу, організації вручення призів і тому 

подібних випадків, а також у випадках, передбачених законодавством 

України.

6.2. Організатор Конкурсу має право:

6.2Л. На свій розсуд в однобічному порядку заборонити подальшу 

участь в цьому Конкурсі будь-якій особі, яка діє порушуючи ці Правила, діє 

деструктивним чином або здійснює дії з наміром докучати, ображати, 

загрожувати або заподіювати занепокоєння будь-якій іншій особі, яка може 

бути пов'язана із цим Конкурсом.

6.2.2. Організатор залишає за собою право не вступати в письмові 

переговори або інші контакти з Учасниками конкурсу, окрім випадків, 

передбачених цими Правилами, діючим законодавством України.

6.2.3. На свій розсуд в однобічному порядку припинити, змінити або 

тимчасово припинити проведення Конкурсу, якщо з якоїсь причини Конкурс 

не може проводитися так, як це заплановано, включаючи будь-яку причину, 

неконтрольовану Організатором Конкурсу, яка спотворює або зачіпає 

виконання, безпеку, чесність, цілісність або належне проведення Конкурсу.

6.2.4. Організатор конкурсу має право змінювати Правила проведення 

Конкурсу, без вказівки причин зміни Правил, але з обов'язковою публікацією 

новини про зміну Правил на сайті www.konkurs.bereg-camp.org . Вказані
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зміни набирають чинності з моменту їх публікації на сайті 

www. konkurs. bereg-camp. org

6.3 Організатор Конкурсу зобов'язаний:

6.3.1. Використовувати персональні дані Учасників конкурсу виключно 

у зв'язку із діючим Конкурсом і не надавати інформацію третім особам для 

цілей, не пов'язаних з Конкурсом.

7. Порядок участі у конкурсі

7.1. Бажаючі прийняти участь у Конкурсі, в період, зазначений в п. 3.1 

діючих Правил, повинні:

Скласти Заявку, в якій вказати ПІП, дату народження, назву та адресу 

школи, клас, ПІП директора школи,тему уроку, які використовувались 

наглядні матеріали, інтерактивні, мультимедійні засоби і т.і., що найбільше 

запам’яталося та які склалися враження. Опис уроку складати в довільній 

формі не більше ніж на двох сторінках друкованого тексту (12 розмір 

шрифту на 1 інтервалі) українською або англійською мовою. Розміщувати 

роботи на сайті www.konkurs. bereg-camp.org - як прикріплений документ 

Word (додатково можна додати презентації, таблиці, схеми, малюнки, фото, 

відео).

8. Порядок визначення і сповіщення переможця конкурсу

8.1. Після закінчення Конкурсу на сайті: www.konkurs.bereg-camp.org у 

період, вказаний в п.3.2. цих Правил, Організатор вибирає трьох переможців 

у кожній віковій групі (5-7 клас, 8-9 клас, 10-11 клас) серед всіх учасників 

конкурсу, які отримають цінні призи.

8.2. Визначення переможця Конкурсу в період, зазначений в 3.2. цих 

Правил.

8.3.Організатор письмово (у електронному повідомленні) в строк, 

вказаний в п. 3.2. цих Правил, повідомляє переможців про виграш призу і 

порядок його здобуття. Якщо в цей період переможець не відповість на лист 

Організатора і не вийде на зв'язок, Організатор має право вибрати на свій 

розсуд іншого переможця.

http://www.konkurs
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8.4. Інформація (Прізвище і Ім'я ) про переможців Конкурсу, що виграли 

призи публікується з 22 грудня 2016 року, на сайті: www.konkurs.bereg- 

camp. org

8.5. Переможець Конкурсу:

8.5.1. Учасник, який буде вибраний незалежним жюрі, до складу якого 

входять співробітники ГО «ЦРКС» та інших партнерських організацій.

8.6. В разі відмови переможця від здобуття призу, або невідповідності 

Учасника цим Правилам, Організатор має право передати приз іншому 

Учасникові на свій розсуд, або розпорядитися призом іншим способом, що не 

перечить чинному законодавству.

8.7. Організатор не несе відповідальності за нездобуття, в т.ч. у 

встановлений термін, від Учасників листів і документів, необхідних для 

здобуття призу Конкурсу, по технічним або іншим причинам, не залежним 

від Організатора.

8.8. Організатор не несе відповідальності за помилки/збої при передачі 

даних через Інтернет з вини організації зв'язку, в результаті технічних 

проблем і шахрайства в мережі Інтернет, і каналів зв'язку, використовуваних 

при проведенні Конкурсу, а також по іншим причинам, не залежним від 

Організатора.

9. Призовий фонд конкурсу

9.1. За формування і вручення призового фонду відповідає Організатор. 

Призовий фонд не пов'язаний з внесенням плати Учасниками Конкурсу.

9.2. Призовий фонд Конкурсу «English Speaking» включає:

- за І місце -  сертифікат на суму 10000 грн. знижка на путівку до 

Міжнародного Дитячого Мовного Табору «Bereg - Camp» в літку 2017 року 

(смт. Сергіївка,м. Білгород-Дністровський, Одеська область).

- за II місце -  сертифікат на суму 5000 грн. знижка на путівку до 

Міжнародного Дитячого Мовного Табору «Bereg - Camp» в літку 2017 року 

(смт. Сергіївка,м. Білгород-Дністровський, Одеська область) та книга 

англійською мовою (на вибір).



- за трете місце -  сертифікат на суму 2500 грн. знижка на путівку до 

Міжнародного Дитячого Мовного Табору «Bereg - Camp» в літку 2017 року 

(смт. Сергіївка,м. Білгород-Дністровський, Одеська область) та футболка з 

логотипом «Bereg-camp».

- всі школи, в якій навчаються учні-переможці, отримають набір з 20 

постерів для оформлення кабінету англійської мови.

Всі учасники Конкурсу отримають буклети про діяльність 

Міжнародного Дитячого Мовного Табору «Bereg - Camp» та сертифікати 

учасника конкурсу.

9.3. Виплата грошового еквіваленту вартості призу або заміна іншими 

призами не виконується.

9.4. Вручення призів здійснюється в строк, вказаний в п.3.3 цих Правил.

9.5. Для здобуття призу переможцеві Конкурсу у момент його вручення 

необхідно пред'явити документ, що засвідчує особу і підписати Акт 

приймання-передачі призу в 2-х екземплярах (один екземпляр -  для 

переможця, другий -  для Організатора). В разі відмови надати необхідні для 

здобуття призу документи Організатор Конкурсу має право відмовити у 

видачі призу до моменту надання такого документа.


