
Конкурс творчих робіт 

«Ларнака - візитівка Кіпру» 

 

Положення про конкурс творчих робіт 

серед студентів Маріупольського державного університету 

«Ларнака - візитівка Кіпру» 

 

Організатори конкурсу: 

• Почесне Генеральне консульство Республіки Кіпр у Маріуполі; 

• Організація туристичного розвитку м. Ларнака, Республіка Кіпр; 

• Маріупольський державний університет. 

 

Цілі конкурсу: 

• Формування єдиного інформаційного простору між Маріуполем і Ларнакою; 

• Формування у молоді навичок у сфері застосування інформаційних технологій; 

• Виявлення поглядів студентів на проблеми толерантності, поваги і 

доброзичливого ставлення до оточуючих їх людей в умовах поліетнічного 

суспільства, поваги до національних цінностей інших країн; 

• Стимулювання незалежного мислення і творчої діяльності учасників конкурсу; 

• Розвиток когнітивних навичок студентів, винахідливості при підготовці 

друкованої та електронної продукції. 

 

Умови конкурсу: 

До участі в конкурсі запрошуються: 

• Студенти МДУ, які володіють грецькою/англійською мовами. 

 

На конкурс приймаються індивідуальні та колективні роботи: 

• Творчі роботи (есе, твори, оповідання, вірші) рекламного характеру; 

• Рекламні брошури, буклети, флаєри та ін; 

• Веб-сайти. 

 

Роботи, що надаються на конкурс, повинні містити обов'язкову інформацію: 

• Прізвище, ім'я, по батькові учасника / групи учасників; 

• Вік; 

• Факультет, спеціальність; 

• Контактна інформація (адреса, телефон). 

 

Оформлення конкурсних робіт: 

• На конкурс приймаються роботи грецькою/англійською мовами; 



• Роботи на конкурс повинні бути представлені в електронному й у друкованому 

вигляді; 

• При використанні літератури і документів текст роботи необхідно забезпечити 

виносками і списком використаної літератури. 

 

Тематика представлених на конкурс робіт може стосуватися наступних 

питань: 

• «Готелі Ларнаки»; 

• «Історичні місця, музеї Ларнаки»; 

• «Ларнака – рай для дайвера»; 

• «Путівник Єпархією Ларнаки»; 

• «Маріуполь – Ларнака: спільні та відмінні риси»; 

• Інтерактивна гра «Пошук скарбів Ларнаки» 

• Релігійний туризм у Ларнаці. 

 

Оцінка конкурсних робіт: 

• Відповідність змісту заявленої теми; 

• Креативність при оформленні роботи. 

 

Номінації конкурсу: 

• З кожної теми засновується окрема номінація; 

• У кожній номінації обираються три кращі роботи, які відповідно займають 

перше, друге і третє місця конкурсу. 

 

Терміни проведення конкурсу: 

• Конкурс проводиться з 15 лютого 2019 року по 1 квітня 2019 року. 

• Оголошення переможців відбудеться 15 травня 2019 року 

• Термін подачі робіт – до 25 лютого 2019 року. 

 

Організація конкурсу: 

• Засновники конкурсу формують виконавчі органи: організаційний комітет і 

журі; 

• Конкурсна комісія формує список номінацій конкурсу, кількість місць у кожній 

номінації; 

• Конкурсна комісія проводить оцінку надісланих матеріалів і підбиває підсумки 

конкурсу. 

 

Переможці конкурсу творчих робіт отримають цінні призи, а також 

можливість працювати у кращих готелях м. Ларнака 
 


