
Додаток 1

Положення про конкурс

«Герої поруч»

1. Загальні положення
1.1 Організатором конкурсу є Комунальне підприємство «Туристично-

інформаційний центр м. Тернополя», автор – Оксана Ленчук.
1.2 Участь у конкурсі не обмежується віком авторів, професійною приналежністю, 

місцем проживання чи статтю. 
1.3 Мета конкурсу – відзначення героїв сьогодення, вшанування пам’яті справжніх 

українських оборонців, відновлення справедливості про забутих захисників малої 
Батьківщини (Тернопільської міської територіальної громади).

1.4 Початок проведення конкурсу: 8 липня 2022 року. Кінцевий термін подання 
заявок:  30 вересня 2022 року. Оголошення результатів конкурсу:  14 жовтня 2022 року.

1.5 Під час проведення конкурсу обробка персональних даних учасників 
здійснюється з урахуванням вимог закону України «Про захист персональних даних».

2. Умови участі
2.1 Головна умова – написати коротку, але змістовну історію про сучасного захисника 

Батьківщини або про історичну особу, яка пов’язана із нашим містом чи Тернопільською 
громадою, та обов’язково додати їх малюнок чи фото.

2.2 Учасниками конкурсу можуть бути громадяни України не залежно від віку.
2.3 Участь у конкурсі безоплатна.
2.4 Кількість заявок від 1 учасника – не більше 2-х.
2.5 Учасники конкурсу зобов’язані надіслати у зазначені в Положенні терміни 

заповнену анкету (Додаток № 1), опис та фото або малюнок відповідно до технічних 
вимог (п. 3).

3. Технічні вимоги
3.1 Конкурсні роботи потрібно надавати в електронному вигляді у форматі DOC – 

опис та JPG (JPEG) – фото або малюнок на електронну адресу tic.ternopil@gmail.com  
3.2 Заявка має складатися із:
–  опису
– фото або малюнку обраного героя
– анкети учасника (Додаток №1)
3.3 До опису потрібно вказати таку інформацію:
- Короткі, але змістовні відомості про обраного героя (сучасного захисника 

Батьківщини або про історичну особу, яка пов’язана із нашим містом чи Тернопільською 
громадою), який відображений на фото чи малюнку, з історії Тернопільської громади.

- Чому саме ця особистість вибрана.

4. Процедура проведення конкурсу 
4.1 Роботи з моменту надходження на конкурс розміщуватимуться на сторінках 
Туристично-інформаційного центру м. Тернополя у соціальних мережах (Facebook, 
instagram).
4.2 Кожен учасник отримає диплом про участь та сувенірну продукцію.   
4.3. Герої, яких представлять на конкурсі, будуть відображені на фотовиставці у місті 
Тернополі.
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4.4. Оповіді (описи) про героїв нашої громади, які учасники пришлють, в подальшому 
стануть основою нових туристичних маршрутів Тернопільською громадою для 
екскурсоводів Тернопілля.
4.5. Всі учасники матимуть можливість представити свого героя під час нагородження 
14 жовтня 2022 року.

(Додаток 1)

Анкета учасника

 1. 
                  

Прізвище та ім’я автора заявки  

2.  
                 

Контактний телефон автора заявки  

3.  
                 

Хто відображений на фото або 
малюнку?

 

4.  
                 

Чому саме ця особа є героєм? Чим 
він/вона особливий/а для громади?

 

5.  
                 

Додаткова інформація про людину-
героя (за потреби)

 

Міський голова Сергій НАДАЛ


