
 

 

 

Організатор марафону – Роменський міський Будинок культури. 
Співорганізатори – Роменська міська рада, 

  Відділ культури виконавчого комітету міської ради.  

Марафон носить візуальний характер та проводиться виключно в інтернеті – у групі 
«Роменський міський Будинок культури» соц.мережі Facebook (далі «група РМБК»). 

Мета творчого марафону: 

☼ урізноманітнення традиційного проведення Дня молоді у м. Ромни; 
☼ збагачення подіями культурного життя міста в період вимушеного обмеження  

проведення масових заходів; 
☼ насичення вільного часу людей юного віку цікавими подіями; 
☼ надання більших можливостей творчій молоді виразити себе публічно та розкрити 

свої креативні здібності при виконанні нестандартних завдань; 
☼ зміцнення дружніх відносин та заведення нових знайомств серед активних роменчан; 
☼ створення креативного контенту, що можна представити засобами інтернету для 

широких кіл населення міста та країни. 

Учасники марафону:     

☼ для участі необхідно подати заявку за встановленою формою (додається) на 
електронну адресу limagi@ukr.net з назвою листа «Креативимо ми»; 

☼ до участі в марафоні приймаються команди з 3-4 осіб віком від 14 до 25 років; 
☼ якщо команда складається з 3-х осіб, але в ході виконання завдань необхідно 

задіяти ще одну особу, вона додається в склад команди – за повідомленням цієї 
зміни організаторам марафону; 

☼ всі учасники команди повинні перебувати у місті Ромни Сумської області та мати 
змогу зустрічатися для виконання завдань; 

☼ команда повинна мати можливість проводити зйомку своїх робіт телефоном або 
фотокамерою та надсилати роботи на електронну пошту; 

☼ учасники команди самостійно обирають капітана та назву команди. 

Порядок проведення марафону:     

1) Формування команд та надсилання заявок – бажано до 17-го червня 2020 року.  
Але організатори залишають можливість приєднатися під час марафону, якщо ви 
встигаєте виконати потрібні завдання у передбачений кінцевий термін. 
2) З 17 по 26 червня в групі «РМБК» будуть викладені 10 завдань для виконання, по 
одному в день. Рекомендований термін виконання завдання – 2 дні. Кінцевий строк 
прийому будь-яких виконаних завдань – 27 червня включно. 
3) Обов’язковими для виконання є 7 з 10 завдань – обираєте на ваш розсуд, враховуючи 
ваші здібності й таланти. Команди, які виконають менше завдань, не будуть 
розглядатися журі як претенденти на перемогу, але результат їхньої праці буде 
відображений на рівні з іншими учасниками.  
4) Оцінюється кожна ваша робота, але при визначенні переможця, для підрахунку 
загального балу вашої команди, будуть обрані сім ваших кращих результатів серед усіх 
виконаних вами завдань. Тож, якщо ви виконали всі десять – шансів більше! 
5) Всі надіслані результати вашої роботи будуть розміщені в групі РМБК. 
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6) 28-го червня 2020 року члени журі завершують свою роботу. В групі РМБК 
організатори оголошують переможців кожного етапу та всього марафону. 
7) Нагородження буде організовано окремо по кожній команді, з фото-підтвердженням 
у групі РМБК. Дати будуть визначені за домовленістю з капітанами команд. 

Умови проведення марафону: 

☼ участь у марафоні безкоштовна; 
☼ організатори беруть на себе витрати, пов'язані з організацією марафону та 

нагородженням учасників (можливі спонсорські подарунки); 
☼ витрати, що пов’язані з виконанням завдань, команди беруть на себе, але жодне 

завдання не вимагає яких-небудь обов’язкових фінансових витрат; 
☼ всі завдання несуть візуальний результат і можуть бути представлені в інтернеті 

(фотографії, відео, малюнки, тексти тощо); 
☼ завдання може бути виконано як усіма членами команди, так і одним її 

представником, якщо в умові конкретного завдання не зазначено інше; 
☼ всі результати виконаної роботи надсилаються представнику РМБК (координати 

внизу), який потім формує з отриманого матеріалу пости для Facebook; 
☼ не можна додавати будь-що на фотографію або відео програмними засобами, окрім 

тексту, якщо ви вважаєте його наявність на зображенні необхідною. 

Оцінювання: 

☼ виконані завдання оцінює журі у затвердженому організаторами складі; 
☼ кожен член журі, на власний розсуд, розподіляє місця по кожному завданню 

марафону та передає цю інформацію організаторам марафону; 
☼ на основі середнього арифметичного оцінок журі визначається переможець по 

кожному завданню; 
☼ переможцем усього марафону оголошується команда, що має найкращі результати 

(загальний бал) по усім завданням; 
☼ місця за кожне завдання призначаються у відповідності до якості виконаної роботи, 

а не тільки у порівнянні робіт між собою – тобто перше місце не дається тільки 
тому, що не було інших робіт по цьому завданню; 

☼ основними критеріями оцінювання є креативність обраного рішення, творчий підхід 
до роботи, нестандартне мислення, командна співпраця;  

☼ недостатня технічна якість фотографій та відео, помилки в текстах не є підставою 
для зниження оцінки за роботу, але учасникам цього бажано уникати; 

☼ рішення журі є остаточним і оскарженню не підлягає; 
☼ переможець нагороджується дипломом та призом, всі інші отримують подяки за 

участь. Журі та організатори марафону можуть встановлювати додаткові нагороди. 
☼ також буде вручений подарунок «Приз глядацьких симпатій» на основі загальної 

суми вподобайок/лайків під усіма вашими виконаними завданнями. 

Контактна особа –        Трикоз Марина Анатоліївна, заступник директора РМБК 
        тел. 068-095-02-18,   email: limagi@ukr.net,   кабінет № 2 РМБК 

Хештеги марафону:   #КреативимоМи  #РМБКмарафон 
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