


NGO «SCHOOL OF ENERGY EFFICIENCY» 

вул. Корабельна, 6, 04655, м. Київ, Україна 
E-mail: office@see.org.ua 
Тел.: +380 44 22 88 726 

 

Додаток 1 

Конкурс «Енергоефективний флешмоб»  

З 31.03.2021 до 08.04.2021 відбудеться конкурс «Енергоефективний флешмоб» (відеозапис потрібно 

надіслати організаторам до 16:00, 06.04.2021, голосування відбудеться в мережі Facebook з 12:00, 7.04.2021 

до 18:00, 8.04.2021) 

Хто може взяти участь у конкурсі: 

- Студенти та викладачі ВНЗ 

- Студенти та викладачі закладів ПТО 
 

Завдання: 

1. Зареєструватися за посиланням до 16:00, 1.04.2021: https://forms.gle/LdXusyTN8wbDokFz6 
2. Сформувати команду організаторів флешмобу (кількістю до 5 осіб). 
3. Підготувати та провести флешмоб на тему енергоефективності із залученням не менше 20 учасників 

навчального закладу. 
Тема флешмобу – енергоефективність, енергозбереження та ощадливе використання природних 
ресурсів 
Формат флешмобу – офлайн з дотриманням протиепідеміологічних заходів, або онлайн. 

4. Відео-запис флешмобу надіслати організаторам до 16:00, 6.04.2021 на електронну адресу, яку Ви 
отримаєте після реєстрації.  
 
Параметри відеоролика: 
o Рекомендована тривалість - до 5 хвилин. 
o Робота може бути знята будь-якими засобами відеозйомки (відеокамера, цифровий 

фотоапарат, мобільний телефон, зйомка з екрану і т.д.). 
o Формат відеоролика: MOV, MPEG,MKV, AVI, MP4. 
o Якість відеоролика - не нижче 240 px (пікселів).  
o Орієнтація - горизонтальна. 
o Відео повинне відповідати темі флешмобу – енергоефективність, енергозбереження та 

ощадливе використання природних ресурсів. 
o Відео не повинно містити протизаконні, агресивні, дискримінаційні матеріали. 

 
7.04.2021 о 12:00 відео-запис буде розміщений організаторами на сторінці Facebook заходу. 

Визначення переможця: 

Переможець визначатиметься за найбільшою кількістю лайків, які набере опубліковане відео на сторінці 

Facebook організатора починаючи з 12:00, 7.04.2021 до 18:00, 8.04.2021.  

Переможці визначатимуться у 2 номінаціях: 

- Кращий флешмоб серед закладів вищої освіти (ЗВО) 
- Кращий флешмоб серед закладів професійно-технічної освіти (ПТО) 

 
Імена переможців конкурсу будуть оголошені о 14:00, 9.04.2021, під час онлайн-трансляції з підведенням 

підсумків Днів енергії. 

Призи  

Призами нагороджується команда організаторів кількістю до 5 осіб (кожен учасник команди організаторів 

отримає приз). 1 місце: Блютуз-колонка. 2 місце: Павер-банк. 3 місце: Термо-кружка. 

Призи організаторам флешмобу будуть надіслані Новою Поштою. 
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Додаток 2 

 

Конкур фотографій «Бережу енергію» 

 

З 31.03.2021 до 07.04.2021 в мережі Instagram відбудеться конкурс фотографій «Бережу енергію».  

Хто може взяти участь у конкурсі: 

До участі запрошуються всі бажаючі незалежно від віку і роду зайнятості.  

Завдання: 

1. Підписатись на сторінку Instagram організатора (https://www.instagram.com/eninhub/) та поставити + під 

постом з умовами конкурсу.  

2. Зробити креативне фото зі слоганом «Бережу енергію» та розмістити його на власній сторінці Instagram з 

хештегом: #бережу енергію (фото потрібно розмістити до 18:00, 07.04.2021). 

В пості з фото вказати назву свого навчального закладу або організації. 

Визначення переможця: 

Переможеці визначатимуться за 3 номінаціями: 

- Рандомний щасливчик (вибір переможця через сервіс random.org серед тих, хто виконав всі 
завдання конкурсу) 

- Зірка Instagram (найбільша кількість лайків) 
- Найкреативніший фотограф (визначається організаторами).  

 

Імена переможців конкурсу будуть оголошені о 14:00, 9.04.2021, під час онлайн-трансляції з підведенням 

підсумків Днів енергії. 

 
Призи  

Переможець у кожній номінації отримає приз від організатора – Термокружку. 

Призи переможцям конкурсу будуть надіслані Новою Поштою. 
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Додаток 3 

 

Онлайн кінопоказ + квіз 

8.04.2021 о 16:00 відбудеться онлайн-кінопоказ відео-роликів на тему Енергоефективності. Після перегляду 

кожного відео, учасники матимуть змогу взяти участь в квізі - відповісти на питання щодо змісту 

переглянутих відео. Учасники, що дадуть найбільшу кількість правильних відповідей отримають призи від 

організаторів. 

Хто може взяти участь у конкурсі: 

До участі запрошуються всі бажаючі незалежно від віку і роду зайнятості.  

Завдання:  

1. Зареєструватися для участі за посиланням https://forms.gle/diQUmekY6181qvXw7 

 до 9:00, 8.04.2021. За годину до початку кінопоказу зареєстровані учасники отримають посилання на 

приєднання до онлайн-кінопоказу 

2. Приєднатися до перегляду відеороликів 8.04.2021 о 16:00 (перегляд та квіз триватиме до 18:00).  

3. Після перегляду кожного відеоролику відповісти на питання квізу щодо змісту переглянутого відео в чаті. 

Визначення переможця: 

Переможець визначатиметься за спільною оцінкою наступних критеріїв: 

- правильність наданих відповідей (+ 1 бал за кожну правильну відповідь) 
- швидкість надання відповідей (+ 1 бал за першість у наданні кожної правильної відповіді) 

 
Імена переможців будуть оголошені о 14:00, 9.04.2021, під час онлайн-трансляції з підведенням підсумків 

Днів енергії. 

Призи  

1-5 місце: Павер-банк. 
6-10 місце: спортивний рюкзак. 
 

Призи учасникам будуть надіслані Новою Поштою. 
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