
 15 БЕРЕЗНЯ - ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ    

Всеукраїнський рух  «МОЛОДЬ ЗА ПРАВА СПОЖИВАЧІВ» 

ХІІ Консумерський фестиваль «ЧАС ДІЯТИ!» 

 
15 березня 1962 р. президент США Джон Кеннеді проголосив Біль про права споживачів, до 

якого були включені чотири основних права: право на безпеку, право на інформацію, право на 

вибір та право бути почутим. Всесвітня федерація організацій споживачів Consumers International 

доповнила їх ще чотирма правами: право на відшкодування збитку, право на споживчу освіту, 

право на задоволення базових потреб і право на здорове навколишнє середовище. В Україні 

права споживачів забезпечуються Законом України «Про захист прав споживачів» (стаття 4). 

З нагоди Всесвітнього дня прав споживачів Київський національний торговельно-

економічний університет (КНТЕУ) традиційно проводить Консумерський фестиваль «Час діяти!», 

мета якого - популяризація знань щодо консумерських прав серед громадян України, залучення 

широкого кола молоді до соціально-важливих заходів та формування європейських цінностей. 

Запрошуємо учнів старших класів, студентів коледжів, ліцеїв, гімназій, закладів вищої освіти 

взяти участь у конкурсі «Сталий споживач – стале споживання. The Sustainable Consumer». 
. Учасники зможуть взяти участь у всіх заходах Фестивалю, кращі роботи будуть розміщені 

на сайтах громадських організацій споживачів, а переможці будуть нагороджені 14 березня 2020 

року у Київському національному торговельно-економічному університеті. 
 

УМОВИ КОНКУРСУ  

«Сталий споживач – стале споживання. The Sustainable Consumer» 
 

Конкурсна робота повинна відображати одне або декілька прав споживачів, що перелічені в 

тематичних напрямах конкурсу.  

 

Номінації конкурсних робіт:  

 графічна робота (фотографія, рекламний плакат, листівка, буклет та ін.); 

 відеоролик. 

 

Тематичний напрям конкурсу: 

Захист прав споживачів в аспекті сталого споживання 

 

Вимоги до конкурсних робіт 

До участі у конкурсі приймаються: 

 графічні роботи в електронному вигляді у форматі JPEG (Графічні роботи у вигляді 

малюнків від руки не приймаються!) 

 відеоролики, тривалістю до 3 хвилин у форматах MP4; AVI; WMV.  

 

Зміст і сюжет не повинні суперечити вимогам чинного законодавства України. 

Категорично забороняється використовувати/відтворювати чужі ідеї (повністю чи частково)! 

 

Для участі в конкурсі необхідно до 7 березня 2020 року надіслати творчу роботу та заявку на 

участь (форма розміщена в додатку) на електронну адресу consumerfest@ukr.net, а також 

розмістити роботу в «Інстаграм» з хештегом #Consumerfest2020 та #захищай_права_SMARTово, 

відмітивши нас @consumerfest.knute.  

 

 

 

 

 

 

 



Порядок проведення та визначення переможців 

 

Переможці у кожній номінації визначаються окремо конкурсною комісією. Переможців 

конкурсу буде поінформовано до 12 березня 2020 року включно і запрошено на нагородження, що 

відбудеться 14 березня 2020 року. 

Результати конкурсу будуть розміщені в соціальній мережі «Фейсбук» у спільнотах 

«СПОЖИВАЧ, ЧАС ДІЯТИ!», «Консумерська асамблея України» та сторінці в «Інстаграм» 

@consumerfest.knute 14 березня 2020 року.  

 

За результатами конкурсу переможці  будуть нагороджені дипломами та цінними 

подарунками.  

 

Організаційний комітет конкурсу залишає за собою право використовувати конкурсні роботи 

в некомерційних цілях і без виплати грошової винагороди автору, але з обов’язковим зазначенням 

імені автора з метою представлення у засобах масової інформації. 

За додатковою інформацією звертайтеся до модераторів конкурсу за електронною адресою 

consumerfest@ukr.net та моб.тел. (097) 87 87 093 (Олександра). 

 

Додаток 

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ РУХ 

«МОЛОДЬ ЗА ПРАВА СПОЖИВАЧІВ» 

ХІ КОНСУМЕРСЬКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ  

у конкурсі «Сталий споживач – стале споживання. The 

Sustainable Consumer» 

П.І.Б.  

Назва установи (повна), 

клас (курс) 
 

Поштова адреса  

Телефон  

e-mail  

Назва роботи  

Заявки просимо надсилати за наведеною формою в електронному вигляді  

на e-mail: consumerfest@ukr.net 

 


