
Сумський державний університет 

Факультет іноземної філології та соціальних комунікацій 

Кафедра журналістики та філології 

 

Запрошуємо молодих та креативних взяти участь  

у Молодіжному фестивалі реклами «ВОСЬМА БАРВА»! 

 

Підбиття підсумків – 23 жовтня 2014 р. під час традиційного святкування 

Дня Рекламіста у Сумському державному університеті  

 

На Фестиваль приймаються макети соціальної реклами на одну із тем: 

а) «Двері в Європу відкрито?» 

У рекламі пропонується вирішення таких  питань: у чому привабливість 

європейського вибору розвитку для України?; що робить Україну європейською 

країною?; що заважає Україні інтегруватися у Євросоюз?  

б) «Привабливі Суми» 

У рекламі має бути показано привабливість міста Суми з точки зору 

туризму, інвестицій, життя та народження дітей тощо. 

в) «Чоловік і жінка: рівність і справедливість» 

У рекламі мають бути висвітлення проблеми пов’язаної  з забезпеченням 

справедливого розподілу прав та можливостей чоловіків і жінок у різних сферах 

життєдіяльності. 

Завдання: у довільно обраній комп'ютерній програмі створити макет 

соціальної реклами (формат А4, вертикальний або горизонтальний). 

Обов'язкові складові реклами: слоган + зображення (авторське фото, малюнок, 

комп'ютерна графіка тощо), за бажанням можна додати невеликий текст, що 

розкриває авторський задум.  

 

Макет надсилається разом із Заявкою (див. зразок нижче), де кожен учасник 

зазначає: прізвище, ім`я та по батькові; вік; місце навчання; контактний телефон та 

e-mail; назву конкурсної роботи. 



Участь у Фестивалі безкоштовна. 

Макети подаються в електронному форматі у високій якості для друку і 

демонстрації на екрані. Параметри файлу: jpg до 5 Мб 

Увага! Використання зображень із Інтернету заборонено! У макеті не повинно міститися 

інформації про автора! 

Журі залишає за собою право не приймати до розгляду роботи, які закликають до 

порушення територіальної цілісності України, зміни державного ладу, втрати української 

незалежності, порушення положень Конституції та Законів України; спрямовані проти народу 

України, проти будь-якого етнічного чи релігійного співтовариства, проти державної мови, проти 

російської мови чи інших мов національних меншин; мають політичний характер або спрямовані 

на пропаганду певної політичної ідеології. 

Роботи, надіслані на Фестиваль, не рецензуються і не повертаються. 

 

Беріть участь та перемагайте! 

 

Контактна особа: Яненко Ярослав Васильович 

http://vk.com/reklama_pr_sumdu 

 

 

Заявка  

на участь у Молодіжному фестивалі реклами  

«ВОСЬМА БАРВА-2014» 

 

Прізвище:____________________________________________________________ 

Ім’я:         ____________________________________________________________ 

По батькові: _________________________________________________________ 

Вік (повних років):_____ 

Місце навчання: ________________________________ Група / клас: __________ 

Контактний телефон: _________________________________________________ 

E-mail: _____________________________________________________________ 

Назва конкурсної роботи: ______________________________________________ 

 

Цю заявку передаю організаторам для ознайомлення та вільного використання щодо 

інформування про Учасника. 

 


