
Конкурс  
H E A L T H  B E H A V I O U R  I N  S C H O O L - A G E D  C H I L D R E N  S T U D Y  

Дослідницький проєкт «Здоров’я та поведінкові 

орієнтації учнівської молоді (HBSC) шукає молодих 

художників для участі в конкурсі малюнків. Ми 

закликаємо всіх у віці від 10 до 16 років використати 

свою уяву та намалювати щось, що показує нам, 

яким насправді є життя сучасних підлітків та молоді. 

 

Переможці отримають сертифікат, ваучер Amazon 

(на суму до 50 фунтів стерлінгів), а робота буде 

представлена у майбутньому звіті Всесвітньої 

організації охорони здоров’я та просуватиметься у 

соціальних мережах. 

 

Візьміть олівець, починайте робити ескіз та 

надсилайте свою роботу до 20:00 (за київським 

часом) 29 листопада. 

 

Дізнайтеся більше про конкурс, умови участі та 

критерії відбору учасників за youthart@hbsc.org або у 

Дарини Павлової за d.pavlova@outlook.com. 

малюнків 

ПРО ДОСЛІДЖЕННЯ 

 
HBSC – це дослідження, яке вивчає здоров'я та поведінку дітей шкільного віку по всій Європі 

та Північній Америці. Дослідження проводиться мережею дослідників у тісному партнерстві зі 

Всесвітньою організацією охорони здоров’я. Кожні 4 роки дослідники відвідують школи та за 

допомогою спеціально розробленої анкети збирають дані, які допомагають зрозуміти здоров'я 

дітей у більш широкому контексті того, як і де живуть молоді люди. Щоб дізнатися більше, 

відвідайте сайт проєкту: www.hbsc.org. 

mailto:youthart@hbsc.org


ХТО МОЖЕ БРАТИ УЧАСТЬ? 
 
У конкурсі можуть брати участь особи віком  
від 10 до 16 років на момент подання заявки.  
Усі учасники повинні мати дозвіл батьків чи  
законних опікунів на участь у конкурсі. 

 
ЯК Я МОЖУ ВЗЯТЬ УЧАСТЬ? 
 
Участь в конкурсі є безоплатною. 
 
Конкурсні роботи не прийматимуться після 20.00  
(за київським часом) 29 листопада 2019. 
 
Одна особа може подати лише одну роботу.  
Якщо від однієї особи подано декілька робіт, це призведе до дискваліфікації. 
 
Малюнки можна створювати вручну або цифровим способом. Їх розмір має  бути 
приблизно 210 х 210 мм. Вони повинні бути виконані у чорно-білому кольорі без 
важкого затінення, чіткими та простими, без занадто тонких ліній та детальних 
елементів. 
 
Щоб надіслати, відскануйте свою роботу та надішліть зображення у форматі TIFF 
(600-1200 dpi відтінки сірого) або pdf (мінімум 300dpi) на електронну пошту 
youthart@hbsc.org до 20.00 (за київським часом) 29 листопада 2019 р. Будь ласка, 
зазначте своє ім’я, вік і країну проживання в тілі листа, коли надсилатимете свою 
роботу. 

 
ПРАВИЛА ТА УМОВИ 
 
Переможці будуть оголошені 10 грудня 2019 року. 
Усі твори мають бути оригінальними та не повинні містити фотографічних зображень 
учасника конкурсу й іншої особистої інформації. 
 
Малюнки-переможці просуватимуться проектом HBSC. Беручи участь у конкурсі, 
всі учасники надають HBSC право публікувати свої твори на будь-яких друкованих 
матеріалах та Інтернет-ресурсах, у тому числі без обмежень, на сайті 
проєкту HBSC, на сторінці  проєкту у Facebook, YouTube, Twitter  
та будь-якому іншому ЗМІ. За жоден із зазначених ресурсів  
плата не стягується. 
 
Призи залежать від наявності. Якщо в обставинах, які від нас не залежать, 
ми не можемо надати зазначений приз, ми спробуємо надати  
альтернативний приз подібної цінності. Жодна альтернатива готівкою  
не пропонуватиметься. 
 
Ми залишаємо за собою право скасувати змагання в будь-який час,  
якщо вважатимемо це необхідним або якщо виникнуть обставини,  
які ми не зможемо контролювати. 
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