
      
 

МЕЗИНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРИРОДНИЙ ПАРК 
 

ПОЛОЖЕННЯ 
про щорічний конкурс Мезинського НПП 

“Новорічний букет замість ялинки” 
в рамках акції “Не рубай ялинку” 

 
Не рубіть ялинки, люди, 

Будьте розумніші, 
Якщо буде світ зелений,  

Стане він чистіше! 
Якщо хочеш, щоб на святі 

Було веселіше, 
Ти букет з гілок ялини  

Зроби поскоріше! 
 
Зимові новорічні свята – найкраща, найважливіша подія 

року. До них готуються всі, їх з нетерпінням чекають і 

дорослі, і малі. Новорічні клопоти починаються, як правило, з пошуку красуні-

ялинки. Люди вже так звикли до цього атрибуту новорічного свята, що не 

замислюються над тим, скільки це коштуватиме нашій природі. Але створити 

відчуття свята, радісного чекання новорічного дива можна і без знищення дерев. 

Новорічну ялинку можна створити власними руками, зробивши новорічну 

композицію. Набагато краще й цікавіше прикрашати соснові чи ялинкові гілки, 

робити ялинки з підручного матеріалу, створюючи новорічні композиції, які 

можуть стати гарним подарунком для батьків і друзів, прикрасити домашню оселю, 

аудиторію чи робочий кабінет. 

Чому б і нам не прикрасити свої домівки зимовим букетом? І хай кожен радіє 

з того, що йому вдалося своєю позицією врятувати зимову красуню! 

Уже стало гарною традицією  напередодні новорічних  і Різдвяних  свят 

проводити конкурс «Новорічний букет замість ялинки» в рамках акції «Не рубай 

ялинку».  



Мезинський національний природний парк запрошує учнівську молодь, 

вчителів та небайдужих жителів району взяти участь у цьому конкурсі.  В конкурсі 

можуть брати участь як окремі учасники, так і колективи. 

Мета заходу – формування екологічного світогляду; розвиток творчих 

здібностей і пізнавальної діяльності; виявлення та підтримка талановитої і 

обдарованої молоді; пропаганда дбайливого ставлення до навколишнього 

середовища. 

Вимоги до робіт: 

 букети і композиції повинні мати новорічну тематику;  

 бути складеними з гілок хвойних рослин або з матеріалів, які їх зможуть 

замінити; 

 використовувати різноманітні матеріали, які зібрані без шкоди для природи. 

 Обов’язково вказати:  

 назва роботи; 

 прізвище, повне ім’я, по батькові автора роботи; 

 назва навчального закладу, контактний телефон. 

 Не допускаються для участі у конкурсі роботи, які не відображають мету 

конкурсу. 

Критерії оцінки робіт: 

 відповідність тематики 

 охайність оформлення. 

Термін та умови проведення конкурсу: 

 Конкурс рекомендовано проводити в навчальних закладах Новгород-

Сіверського району з 06 по 24 грудня 2021 року. Найкращі  композиції та букети 

Оргкомітет конкурсу просить сфотографувати і надіслати на його адресу до 10 

січня 2022 року. 

 

Нагородження переможців: 

Підведення підсумків проводить оргкомітет конкурсу зі складу 

співробітників  відділу еколого-освітньої роботи  та рекреації Мезинського НПП.  



Нагородження відбудеться по закінченню конкурсу. Найкращі роботи 

будуть відмічені подарунками, грамотами переможців конкурсу та опубліковані на 

офіційному сайті Мезинського НПП і  його сторінках в соцмережах.  

                                 Адреса оргкомітету: 
                                      відділ  еколого-освітньої  

                               роботи та рекреації, 
                           Мезинський НПП                                                    

                                                                     с. Деснянське, Новгород-Сіверський р-н, 
                                             Чернігівська область, 16212, 

            тел. 3-56-46 

                                           e-mail: mezinpark@gmail.com 
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