
УВАГА, КОНКУРС!

Асоціація територіальних громад 30-км зони Хмельницької АЕС,
Українське ядерне товариство,

ВП  «Хмельницька АЕС»,
ВП «Атомпроектінжиніринг» ДП НАЕК «Енергоатом»:

оголошують конкурс для журналістів

Заявки на конкурс приймаються до 1 жовтня  2012 року

Конкурс на кращі журналістські матеріали, присвячені проблемам і
перспективам  соціально - економічного розвитку  регіону розміщення

Хмельницької АЕС пройде

з 1 липня по 1 грудня 2012 року

Головна мета конкурсу: підвищення якості і рівня висвітлення тематики
соціально-економічного розвитку регіону розміщення Хмельницької АЕС і ролі
станції у цьому процесі; поліпшення рівня обізнаності широких верств населення
про безпечне проживання в 30-кілометровій зоні спостереження ХАЕС.

Завдання конкурсу: повне і об'єктивне інформування людей про життя регіону,
перспективи його соціально-економічного та культурного розвитку, пов’язаного з
розвитком атомної енергетики; формування позитивного іміджу регіону як
інвестиційно привабливого; заохочення творчої активності журналістів засобів
масової інформації; підвищення громадської значущості журналістських матеріалів і
стимулювання творчого росту  журналістів – початківців, авторських колективів.

Формат конкурсу
На конкурс приймаються наступні  матеріали:
1) аналітичні статті, нариси, кореспонденції, репортажі, інтерв'ю та ін. (опубліковані
у будь-якому періодичному друкованому виданні або розміщені в мережі Інтернет у
2012 році);
2) матеріали, спеціально підготовлені у рамках Конкурсу;
3) а також: теленариси, теле-, радиопрограми, фото- та відеорепортажі, інші
відеоматеріали (підготовлені у рамках Конкурсу).

Матеріали мають бути оригінальними і не бути передруком з інших видань.

Хто може взяти участь в конкурсі?
Учасниками конкурсу можуть бути: юридичні особи – друковані та електронні ЗМІ;
фізичні особи – журналісти і кореспонденти періодичних видань, телебачення,
радіо, Інтернет-видань; авторські колективи та інші фізичні особи зони
розташування ХАЕС, які висвітлюють теми соціально-економічного розвитку
регіону.

Для участі  у конкурсі необхідно до 1 жовтня 2012 року подати заявку на участь
у конкурсі, а в строк до 1 грудня 2012 року надіслати свої матеріали  (друкарські,
електронні, аудіо-, фото- або відеоматеріали) і контактну інформацію одним з двох
способів:



1) електронною поштою за адресою konkurs_journalist@ukr.net – версія статті в
друкованому виданні (сканується уся стаття цілком, а також перша сторінка
видання), або текст разом з посиланням на матеріал, розміщений на Інтернет-
порталі;
2) рекомендованим листом/бандероллю за адресою 01033, Київ, вул. Гайдара, 6,
ВП «Атомпроектінжиніринг», ЦІПЗГ АІУ – текст журналістського матеріалу,
екземпляр друкованого видання статті або компакт-диск з відео-,
радіоматеріалами.

З позначкою «На конкурс журналістів».

Пропоновані теми матеріалів:

1. Історії успіху:
- (1) роль атомної енергетики, зокрема Хмельницької АЕС, у соціально-
економічному розвитку регіону/району, підсумки реалізації соціально-економічних
проектів та економічні досягнення регіону/району;
- (2) роль місцевих лідерів і пересічних громадян у розвитку регіону/району, їх
вплив на формування позитивної громадської думки щодо атомної енергетики.

2. Проблеми зайнятості населення і можливості їх вирішення.

3.  «Створюємо майбутнє сьогодні»:
- (1) будівництво нових енергоблоків Хмельницької АЕС – крок назустріч розвитку
регіону;
- (2) реалізація екологічних проектів, врахування вимог Кіотського протоколу;
- (3) використання коштів державних субвенцій на фінансування заходів із
соціально-економічної компенсації ризику населення зони спостереження ХАЕС.

4. «Регіон твоїх можливостей»:
- (1) інвестиційна і туристична привабливість регіону, впровадження програм в
гуманітарній та соціальній сферах;
- (2) впровадження інновацій в освіті, охороні здоров'я та материнства,
забезпечення інтересів потреб та прав дітей і молоді, модернізація виробництва.

5. Безпека:
-  (1) екологічна безпека АЕС України,
-  (2) інформування населення про радіаційну безпеку, що населення знає і чого
боїться, як це співвідноситься з науковими знаннями.

Критерії оцінки
Переможців конкурсу визначить компетентне журі, до складу якого увійдуть
представники Організаційного комітету конкурсу, експерти з провідних українських
видань.

Конкурсні роботи оцінюватимуть за наступними критеріями:
· відповідність вказаним тематичним напрямам, меті і завданням конкурсу;
· актуальність, ілюстративність і гострота матеріалу;
· рівень розкриття соціально-важливої теми, адекватність і коректність викладення
матеріалу;
· наявність в матеріалі прикладів з власного досвіду або конкретних «життєвих
історій»;
· оригінальність способу розкриття теми;
· відсутність ознак упередженості у викладі матеріалу;
· стилістично художня якість, використання засобів журналістської майстерності;
· рівень дотримання журналістських стандартів і професійної етики;
· наявність відгуків читачів на матеріал статті, нарису, інтерв'ю, телепрограми
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тощо.

Не допускаються до участі в конкурсі матеріали, авторство яких не встановлене.

Нагородження переможців конкурсу
Передбачається участь журналістів у трьох номінаціях конкурсу:

· Кращий матеріал в друкованих ЗМІ;
· Кращий матеріал в on - line медіа;
· Кращий фоторепортаж, аудіо- або відеоматеріал;

Кожна номінація складатиметься з трьох призових місць.

Автори трьох кращих матеріалів у кожній номінації отримають сертифікати
переможця від Організаторів конкурсу і цінні подарунки:

1 місце в кожній номінації – ноутбук;
2 місце в кожній номінації – цифровий фотоапарат;
3 місце в кожній номінації – цифровий диктофон.

Кожен учасник має право взяти участь в декількох номінаціях.

Підсумки конкурсу будуть оголошені у грудні 2012 року.
Дата і місце проведення нагородження переможців конкурсу  будуть опубліковані
на офіційному інтернет-сайті Українського ядерного товариства
(http://www.ukrns.odessa.net/),  в газеті «Вісті громади» та інших ресурсах.

Обов'язкова умова: Організатори конкурсу залишають за собою право
розміщувати кращі роботи, надіслані на  Конкурс, в  інших  засобах  масової
інформації,  або  на своїх офіційних інтернет-сайтах. (Оргкомітет Конкурсу з
повагою відносяться до авторських прав на публіковані матеріали і зобов'язуються
не використовувати їх  в комерційних цілях і без посилання на автора і назву ЗМІ, в
якому матеріал був розміщений).

Важливо: Інформаційний партнер Конкурсу – щотижнева регіональна газета «Вісті
громади» – готова надати авторам якісних і таких, що відповідають тематиці
матеріалів, можливість опублікувати їх на своїх сторінках. Звернення про
публікацію матеріалу можна надсилати за адресо: 30000, місто Славута,
вул. Соборності, 15. В темі листа треба вказати «Конкурс журналістів».

З усіх питань відносно проведення конкурсу просимо зв'язуватися з
Координаторами Проекту

Ганною Кириленко
konkurs_journalist@ukr.net
тел.: (044) 464-53-08

Тетяною Лиситчук
lysytchuk.tatyana@khnpp.atom.gov.ua
тел.: (03842 ) 4-05-46, 6-37-13

Іриною Ловцовою
konkurs_journalist@ukr.net
тел.: +38 (067) 902 8752,
(044) 201-09-03

Організаційний комітет Конкурсу
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