
Приложение 

Правiлы правядзення рэспублiканскага конкурсу iдэй <<llершыя» 

2 лютага 2021 года 

1. Агулъныя палажэннi 
1.1 Дадзеныя Правiлы правядзення рэспублiканскага конкурсу «Першыя» (далей 

па тэксце- Конкурс, Правiлы) падрыхтаваны камунiкацыйнай кампанiяй таварыствам 

з абмежаванай адказнасцю «АРС Камюнiкейшнз» (далей - Арганiзатар ). Iнiцыятарам 
праекта з'яуляецца Унiтарнае прадпрыемства па аказаннi паслуг «А1» - правайдэр 
тэлекамунiкацыйных, IKT i кантэнт-паслуг. 

1.2 Дадзеныя Правiлы вызначаюць мэты, задачы, парадак i умовы правядзення 
Конкурсу. 

1.3 Арганiзатар уручае узяагароду, указаную у раздзеле 8 Правiлау (далей па 
тэксце- Узнагарода), Фiналiстам Конкурсу. 

1.4 Арганiзатар мае права адмянiць правядзенне Конкурсу цi змянiць Правiлы, 
папярэдзiушы пр а гэта У дзельнiкау шляхам публiкацыi адпаведнага паведамления на 
афiцыйным сайце Конкурсу www.generation.a1.by (далей- афiцыйны сайт Конкурсу). 

2. Мэты i задачы Конкурсу 
2.1 Конкурс праводзiцца у мэтах: 
- павышэння цiкавасцi навучэнцау да беларуекай мовы 1 культуры, 

тэхналагiчных iнавацый, iнклюзii, экалогii, урбанiстыкi; 

- выхавання у падрастаючым пакаленнi гатоунасцi адказна падыходзiць да 

выбару прафесii i будучай кар'еры; 
- садзейнiчання прыцягненню увагi да грамадска важных праблем; 
- укаранення высокатэхналагiчных фарматау навучання; 
- садзейнiчання укараненню дадатковых (у тым лiку нефармальных) форм 

навучання; 

- пошуку i падтрымкi таленавiтай моладзi. 

3. Звесткi а б Арганiзатары 

3.1 Конкурс праводзiцца таварыствам з абмежаванай адказнасцю «АРС 

Камюнiкейшнз», УНП 190919521. 
3.2 Месца знаходжання Арганiзатара: Рэспублiка Беларусь, г. Мiнск, пр-т 

Незалежнасцi, 85в, пам. 83. 
3.3 Электронны адрас Арганiзатара: info@ars.by (далей па тэксце - пошта 

Арганiзатара). 

3.4 Электронная пошта Конкурсу: generationA1.2021@gmail.com (далей па 

тэксце- пошта Конкурсу). 

4. Звесткi аб Iнiцыятары Конкурсу 

4.1 Iнiцыятарам Конкурсу з'яуляецца Унiтарнае прадпрыемства па аказаню 
паслуг «А1», УНП 101528843. 

4.2 Месца знаходжання Iнiцыятара: Рэспублiка Беларусь, г. Мiнск, вул. 

Iнтэрнацыянальная, 3 6-2. 
4.3 Афiцыйны сайт Iнiцыятара: www.Al.by. 



5. Парада к i ум о вы правядзення Конкурсу 
5.1 Даудзелу у Конкурсе запрашаюцца навучэнцы 9- 11-х класау устаноу 

агульнай сярэдняй адукацыi, а таксама адпаведных узроуняу устаноу прафесiйна

. тэхнiчнай адукацыi (далей - У дзельнiкi). 
5.2 Конкурс пра.J:iодзiцца у шжалькi этапау: 

Этапы 

Першы 

Другi 

Трэцi 

Час 

правядзення 

9:00 02.02.2021 -
24:00 30.04.2021 

01.05.2021 г. 

22.05.2021 г. 

23.05.2021 г.-
18.09.2021 г. 

Змест 

1. Збор заявак: У дзельнiкi Конкурсу запауняюць 

анкету, выбiраюць кiрунак Конкурсу (культура, 

тэхналогii, iнклюзiя, экалогiя, урбанiстыка), . . . 
ашсваюць щэю праекта 1 расказваюць, чаму хочуць 

узяць удзел у Конкурсе. 

2. Навучанне: Iнiцыятарам праводзяцца масавыя 

iнтэрактыуныя анлайн-заняткi i адукацыйныя анлайн
мерапрыемствы па спасылках, пазначаных на 

афiцыйным сайце Конкурсу www.generation.a1.by для 
У дзельнiкау, якiя запоунiлi анкету. 
3. Падрыхтоука вiдэапрэзентацыi iдэi свайго 

праекта: У дзельнiкi Конкурсу праводзяць работу над 

iдэяй свайго праекта, звязанага з выбраным кiрункам 

Конкурсу. Па вынiках работы над iдэяй праекта 

У дзельнiкi павшны зрабiць каротю вiдэаролiк
выступленне з прадстауленнем сваёй iдэi i рэалiзацii 
праекта. Для удзелу у конкурсе У дзельнiку неабходна 
размясцiць вiдэа у адпаведнасцi з патрабаваннямi, 

пазначанымi у раздзеле б дадзеных Правiлау. 

Члены журы (згодна крытэрыям п.7.3) выбiраюць 10 
(дзесяць) У дзельнiкау, якiя набралi максiмальную 

колькасць балау (далей - Фiналiсты). Не пазней за 22 
мая 2021 г. спiсы Фiналiстау размяшчаюцца на 

афiцыйным сайце Конкурсу - www .generation.a1.by. 

1. Падрыхтоука i выступление на канферэнцыi 
TEDxYouth@Minsk. Фiналiсты павшны 

падрыхтаваць для выюковага мерапрыемства 

Конкурсу публiчнае выступление у фармаце ТЕD

канферэнцыi i расказаць пра iдэю свайго праекта, якi 
быу падрыхтаваны iмi на першым этапе Конкурсу. 

Пры падрыхтоуцы выступления з кожным з 

Фiналiстау працуе ментар супольнасцi TEDx. 
Вынiковае мерапрыемства Конкурсу уключае у сябе 

прэзентацыю праектау Фiналiстау i праводзiцца у 
выглядзе публiчнага выступления на канферэнцыi 

TEDx У outh@Minsk у фармаце TED працягласцю не 
больш за 15 хвiлiн. Фiналiстам, якiя падрыхтавалi 

выступленнi i якiя выстушш на вынiковым 

мерапрыемстве, уручаецца Узнагарода. 



5.3. Iнфармацыя пра час i месца правядзення вынiковага мерапрыемства 

Конкурсу размяшчаецца на афiцыйным сайце Iнiцыятара Конкурсу не пазней за 20 мая 
2021 г. 

6. Агульныя патрабаваннi да вiдэасправаздачы аб iдэях праектау, заяуленых на 
Конкурс 

6.1 Знятыя У дзельнiкамi вiдэаролiкi, у якiх яны прадстауляюць свае iдэi, павiнны 
быць загружаныя у адну з сацыяльных сетак (VК, Facebook, Instagram, Twitter, 
«Одноклассники», TikTok). 

6.2 Старонка У дзельнiка у сацыяльнай сетцы павiнна быць адкрыта для прагляду 
iншымi карыстальнiкамi; 

6.3 На афiцыйную пошту праекта- generationA 1.2021 @gmail.com- павiнна быць 
адпраулена гiперспасылка на публiкацыю вiдэазапiсу у сацыяльнай сетцы i iнфармацыя 
пра тое, у якой вобласцi (альбо у г. Мiнску) пражывае Удзельнiк. Адказ аб тым, што 
вiдэазапiс прыняты i усе правiлы удзелу у Конкурсе выкананыя, У дзельнiк атрымае на 
працягу 24 гадзiн на электронную пошту, з як ой была адпраулена гiперспасылка. 

6.4 Размешчаная публiкацыя з вiдэазапiсам павiнна суправаджацца афiцыйным 
хэштэгам Конкурсу- #generationA1. 

6.5 Вiдэазапiс кожнага Удзельнiка павiнен пачынацца з прадстаулення вучня 
(iмя, прозвiшча, горад, назва навучальнай установы, клас). 

6.6 Працягласць вiдэазапiсу не павiнна перавышаць лiмiт па часе - 3 хвiлiны. 
6. 7 У вiдэаролiку можа быць выкарыстана дадатковая атрыбутыка, рэквiзiт, 

касцюм, музычнае суправаджэнне (з захаваннем аутарскiх правоу уладальнiкау 

музычных творау) i iнш. 
6:8 Дазваляецца выкарыстанне вiдэамантажу. 
6.9 Удзельнiк можа заявiць на Конкурс не больш за 1 праект. 
6.1 О У се iдэi i праекты прадстауляюцца толькi адным чалавекам, якi i заяулены 

як У дзельнiк Конкурсу. Iншыя члены каманды, якiя дапамагалi пры распрацоуцы 

праекта, удзельнiкамi Конкурсу не з 'яуляюцца i прызамi не узнагароджваюцца. 

7. Журы Конкурсу 
7.1 Журы Конкурсу: 
1) Мiкалай Брэдзелеу, кiраунiк аддзела карпаратыуных камунiкацый Унiтарнага 

прадпрыемства па аказаннi паслуг «А1»; 

2) Ганна Казлова, лiцэнзiят мiжнароднай адукацыйнай праграмы TEDx у 
Рэспублiцы Беларусь, арганiзатар канферэнцыi TEDxМinsk; 

3) Дзмiтрый Смiрноу, спiкiнг-коуч мiжнароднай адукацыйнай праграмы TEDx у 
Рэспублiцы Беларусь. 

7.2 Акрамя пастаяиных прадстаунiкоу журы ацэньваць У дзельнiкау змогуць 
запрошаныя члены журы: прадстаунiкi сферы адукацыi, навукi, культуры, Парка 

высокiх тэхналогiй, IT -кампанiй, медыйныя асобы ( спартсмены, музыканты, акцёры, 
тэлевядучыя i г. д.). 

7.3 Работу Удзельнiкау ацэньвае Журы Конкурсу у адпаведнасцi з крытэрамi 
ацэнкi, названымi нiжэй: 



Кр~пэрыi ац~:~:~кi дпя У дзeJ1ЫJ:il(ay ... 

Крытэрыi ацэнкi 

1. Актуальнасць iдэi, адпаведнасць тэматыцы Конкурсу. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Крэатыунасць, арыгiнальнасць i нестандартнасць прапанаванай 
iдэi цi вырашэння iснуючай праблемы. 

Канкрэнтасць фармулёукi iдэi, прапрацаванасць i переанальная 
уцягнутасць У дзельнiка. 

Абгрунтаванасць iдэi, аргументаванасць i структураванасць 
прэзентацыi У дзельнiка. 

Прамоунiцкае майстэрства Удзельнiка у вiдэаролiку, культура 
маулення. 

Максiмальны бал - 50. 
7.4 Члены журы павiнны забяспечыць: 
- аб'ектыуную ацэнку конкурсных работ; 

Балы 

макс. 

Макс.10 

Макс. 10 

Макс. 10 

Макс.10 

- невыдаванне звестак аб прамежкавых i канчатковых вынiках Конкурсу раней 
за дату заканчэння Конкурсу. 

8. Узнагароджанне Пераможцау Конкурсу 
8.1 Фiналiсты, якiя выступiлi на вынiковым мерапрыемстве (трэцi этап 

Конкурсу), узнагароджваюцца дыпломам фiналiста Конкурсу (далей па тэксце 

Узнагарода), а таксама каштоунымi падарункам1 ад Iнiцыятара 

смартфонамi Apple iPhone 12 64GB. 

9. Iнфармацыйнае забеспячэнне Конкурсу 
9.1 Этапы правядзення Конкурсу шырока асвятляюцца у сродках масавай 

iнфармацыi. 

9.2 На працягу правядзення этапа у Конкурсу здымаюцца сюжэты i 
дэманструюцца у эфiры нацыянальных i рэгiянальных тэлеканалау. 

9.3 На этапы Конкурсу арганiзатарамi запрашаюцца прадстаунiкi сродкау 

масавай iнфармацыi. 

1 О. Фiнансаванне Конкурсу 
10.1 Фiнансаванне Конкурсу забяспечваецца Iнiцыятарам Конкурсу. 

11. Заключныя палажэннi 

11.1 Факт удзелу у Конкурсе азначае, што яго У дзельнiкi азнаёмленыя i згодныя 
з Правiламi, а таксама маецца згода бацькоу або iншых законных прадстаунiкоу 

У дзельнiкау на удзел у Конкурсе. У дзельнiк прымае на сябе адказнасць i абавязак 
выконваць Правiлы. 

11.2 У се У дзельнiкi i Пераможцы самастойна аплочваюць усе свае выдаткi, 
панесеныя iмi у сувязi з удзелам у Конкурсе (у тым лiку выдаткi, звязаныя з доступам 

у Iнтэрнэт). 

11.3 Прымаючы удзел у Конкурсе, У дзельнiк дае сваю згоду на збор, апрацоуку, 
захоуванне яго переанальных даных. У ся асабiстая iнфармацыя, у тым лiку прозвiшча, 



iмя, iмя па бацьку, узрост, нумар кантактнага тэлефона Удзельнiка будуць 
выкарыстоувацца выключна Арганiзатарам i Iнiцыятарам або упаунаважаным1 1м1 

асобамi, якiя дзейнiчаюць на аснове пагадненняу аб невыдаваннi канфiдэнцыяльнай 

iнфармацыi, i не будуць прадастауляцца нiякiм iншым трэцiм асобам. 
11.4 Арганiзатар i Iнiцыятар пакiдаюць за сабой права выкарыстання 

вiдэаролiкау з пазначэннем ix а)'тарау. 
11.5 Арганiзатар не нясе адказнасць за няправiльна указаныя У дзельнiкам 

звесткi. У тым выпадку, калi Арганiзатар не можа звязацца з Фiналiстам Конкурсу па 

указаных iм кантактных даных i (цi) Фiналiст не выходзiць на сувязь з Арганiзатарам 
на працягу 10 дзён з моманту завяршэння трэцяга этапу Конкурсу, Узнагарода i 
каштоуны падарунак ад Iнiцыятара прызнаюцца незапатрабаванымi. 

11.6 У се пытаннi, звязаныя з удзелам у Конкурсе, падачай работ, атрыманнем 
У знагароды i каштоунага падарунка, У дзельнiкi могуць адпрауляць Арганiзатару на 
пошту Конкурсу generationA1.2021@gmail.com 

11.7 У се спрэчныя пытаннi, якiя тычацца гэтага Конкурсу, рэгулююцца дзеючым 

заканадауствам Рэспублiкi Беларусь. 




