«Минем авылым»
иҗади һәм эзләнү-тикшеренү эшләре конкурсының
НИГЕЗЛӘМӘСЕ
1. Гомуми нигезләмә
1.1. Бөтендөнья татар конгрессы Бөтенроссия татар авыллары иҗтимагый
оешмасы берлән берлектә «Минем авылым» иҗади һәм эзләнүтикшеренү эшләре конкурсын уздыра.
1.2. Чараның мәгълүмати партнерлары булып ТАТМЕДИА АҖ һәм “Безнең
мирас” журналы чыгыш ясый.
1.3.Конкурс Татарстан Республикасы, Россия Федерациясенең татар миллимәдәни оешмалары, якын һәм ерак чит илләрдәге татар милли-мәдәни
үзәкләре һәм иҗтимагый оешмалары әгъзалары, укучылар һәм
студентлар өчен ачык массакүләм чара булып тора.
2. Конкурсның максаты һәм бурычлары
2.1. Конкурсны уздыруның төп максатлары:
- туган як тарихын өйрәнүгә кызыксыну уяту;
- киң җәмәгатьчелек игътибарын татар авылларын борчыган
проблемаларга юнәлтү;
- татар авылларын берләштергән бердәм мәгълүмат базасын булдыру;
- үсеп килүче буында ватанпәрвәрлек, милли үзаң, кече ватаның белән
горурлану кебек хисләр тәрбияләү.
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3. Конкурсны оештыру шартлары һәм тәртибе
Конкурс 2017 елның 20 гыйнварыннан 30 ноябренә кадәр уздырыла.
Бәйгене оештыру, әзерләү һәм уздыру өчен Оештыру комитеты төзелә.
Аның исемлеге оештыручы оешма җитәкчеләре тарафыннан раслана.
Оештыру комитеты гаризалар кабул итә, конкурсантлар белән әзерлек
эшләре алып бара, жюри исемлеген төзи һәм рәисен раслый.
Конкурста Россия Федерациясенең төрле төбәкләрендә, якын һәм ерак
чит илләрдә яшәүче һәркем катнаша ала. Яшь буенча чикләүләр
каралмаган.
Конкурста катнашучы гариза-анкетаның тутырылган формасын, шулай
ук шәхси мәгълүматны эшкәртергә ризалык һәм иҗади эшен 2017
елның 20 гыйнварыннан 30 октябренә кадәр оештыру комитетына
җибәрергә тиеш.

3.5. 2017 елның 1-25 ноябрь көннәре аралыгында конкурс эшләрен Жюри
әгъзалары тикшерә.
3.6. Конкурсның нәтиҗәләре 2017 елның 30 ноябрендә игълан ителәчәк.
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4. Конкурс эшләрен тапшыру тәртибе
Конкурска эшләр электрон форматта түбәндәге юнәлешләр буенча
кабул ителә:
 Туган авылымның тарихы.
 Авылым урамнары.
 Күренекле якташларым.
 Авылым чишмәләре.
 Әйт, авылым... (авылны борчыган проблемалар).
 Авыл турында җырлар , шигырьләр.
Конкурска татар яки рус телендә язылган эшләр кабул ителә.
Эшләргә түбәндәге техник таләпләр куела: Times New Roman шрифты,
14 кегль, юл арасы 1,5 интервал. Эш күләме – 10 биттән артмаска тиеш.
Конкурска җибәрелгән эшләр рецензияләнми һәм кире кайтарылмый.
Барлык эшләр дә Нигезләмәдә күрсәтелгән электрон адреска
җибәрелергә тиеш. Нигезләмә шартларына туры килмәгән һәм башка
адресларга җибәрелгән эшләр тикшерелми һәм бәйгедә катнашмый

5. Конкурска килгән материалларны бәяләү критерийлары
5.1. Конкурска килгән эшләр юнәлешләргә һәм 3 төрле яшь
категорияләренә бүленеп бәяләнәчәк: мәктәп балалары (10-17 яшь),
студентлар (18-25 яшь), өлкәннәр.
5.2. Барлык эшләр 0-10 бал югарылыгында бәяләнә.
5.3. Конкурс эшләре түбәндәге таләпләргә җавап бирергә тиеш:
- материалның эчтәлеге сайланылган юнәлешкә туры килүе;
- материалның мәгълүмати яктан эчтәлекле һәм сыйфатлы булуы ;
- эзләнәнү-тикшеренү ягыннан якын килү, архив материалларыннан
файдалану;
- язма материалларның әдәби тел нормаларына һәм куелган техник
таләпләргә җавап бирүе;
- автор тарафыннан куелган проблемаларның актуальлеге һәм мөһимлеге.
6. Конкурска нәтиҗәләр ясау һәм җиңүчеләрне бүләкләү
6.1. Җиңүчеләрне бүләкләү Бөтендөнья татар конгрессы Башкарма
комитеты рәисе тарафыннан расланган жюри карары нигезендә
башкарыла (Кушымта 2).
6.3. Номинантлар гомуми җыелган баллар күләме буенча, һәр юнәлештә һәм
һәр яшь категорияләрендә билгеләнәчәк.
6.4. Конкурста җиңүчеләргә дипломнар, грамоталар һәм истәлекле бүләкләр
тапшырылачак.
6.5. Нәтиҗәләр һәм иң кызыклы эшләр татар-авылы.рф һәм www.tatarcongress.org сайтларында басылып чыгачак.
6.6. “Безнең мирас” журналына 2017 елның икенче ярты еллыгына
язылганлыгы турында квитанцияләре булган иң яхшы эш авторларына

һәм аларның фәнни җитәкчеләренә чараның мәгълүмати партнерлары
ТАТМЕДИА АҖ һәм “Безнең мирас” журналы редакциясеннән аерым
дипломнар һәм истәлек бүләкләре биреләчәк. Тарихи яктан әһәмиятле,
кызыклы, яңалыгы булган язмалар “Безнең мирас” журналында
басылачак, калганнары beznenmiras.ru сайтына куелачак.
7. Элемтә
7.1. Катнашучыларның эшләре һәм үзләре турында мәгълүмат (Кушымта 1)
электрон вариантта info@tataravyly.ru адресына кабул ителә.
7.2. Бәйләнеш өчен телефоннар: 8-927-303-35-49 (Индира Латыйпова)

Нигезләмәгә 1 нче номерлы кушымта
«Минем авылым»
иҗади һәм эзләнү-тикшеренү эшләре конкурсында
катнашу өчен гариза
1. ФИО___________________________________________________________
2. Туган елыгыз ____________________________________________________
3. Белемегез _______________________________________________________
4. Телефон ________________________________________________________
5. e-mail ___________________________________________________________
6. Номинация ____________________________________________________

“____” ____________ 2017

Имза _______________

Нигезләмәгә 2 нче номерлы кушымта
Согласие на обработку персональных данных участника конкурса
«Минем авылым» (далее – Участник):
Фамилия, имя, отчество полностью ___________________________________
__________________________________________________________________
Серия и номер паспорта ____________________________________________
Когда и кем выдан «___» _________ ______г.
__________________________________________________________________
Адрес регистрации (по паспорту)____________________________________
_________________________________________________________________
Субъектом персональных данных (далее – Субъект) является Участник
Оператором персональных данных (далее – Оператор) является
оргкомитет конкурса «Минем авылым» (далее – Конкурс)
Субъект даёт согласие Оператору на обработку своих персональных данных
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных», включая сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передачу (распространение, предоставление, доступ), в том числе
трансграничную, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.
Согласие даётся Оператору в целях организации, проведения и подведения
итогов конкурса. Субъект даёт согласие Оператору на публикацию
собственных персональных данных, а также его работы, в том числе в сети
«Интернет». Согласие распространяется на следующие персональные данные
Субъекта: фамилия, имя и отчество, данные удостоверяющего личность
документа, адрес регистрации, дата рождения, пол, контактная информация,
результат участия (в том числе конкурсная работа) Участника, а также любая
иная информация, относящаяся к личности Субъекта, доступная либо
известная в любой конкретный момент времени Оператору, необходимая для
достижения вышеуказанных целей. Настоящее согласие действует в течение
3-х лет со дня его подписания. Срок размещения работ: бессрочно. Согласие
может быть отозвано Субъектом в письменной форме в соответствии с
законодательством РФ.
Участник:
«___»_________ 2017 года
Расшифровка______________

Подпись_______ /

