
"Саҥа Дьыл тэлгэһэбэр"  
1-кы Хоро нэһилиэгэр  Саҥа дьыллааҕы тэлгэһэ киэргэтиитин күрэҕин   

 Б А Л А Һ Ы А Н Н Ь А Т А 

 

Буолар кэмэ: Ахсынньы 31 күнэ 2020 сыл.  

Тэрийээччилэр: "1-кы Хоро нэһилиэгэ" МТ дьаһалтата,  И.И. Находкин 

аатынан Чараҥ сынньалаҥ киинэ. 

Сыала-сорга:   

• Бөһүөлэк олохтоохторо саҥа дьыл бырааһынньыгын үчүгэйдик 

тэринэн үөрэ-көтө көрсөллөрүн ситиһии;  

• Көхтөөх дьиэ-кэргэттэргэ болҕомтону ууруу.  

• Муус, хаар оҥоһуктары оҥорор талааннаах дьону булуу.  

 

Күрэх кыттааччылара. Чараҥ бөһүөлэгэр олорор дьиэ-кэргэттэр.   

 

Ирдэбиллэрэ: Күрэх кыттар тэлгэһэ  хаар-муус оҥоһуктардаах, кэрэчээн 

харыйалаах буолуохтаах, араас күлүмүрдэс чаҕылхай уоттарынан 

оонньуохтаах . Композиция ис хоһоонугар сөп түбэһэр ааттаах буолуохтаах. 

Саҥа дьылга киэргэйбит тэлгэһэни араастаан хаартыскаҕа түһэрэн  эбэтэр 

видеоролик онорон ыытаҕыт. Хаартыска ахасаана 10 устуукаттан элбээбэт, 

видеоролик  3 мүнүүтэттэн уһаабат.  

 

Сыаналааһын сүрүн ирдэбиллэрэ: 

- оҥоһуктар тупсаҕайдара; 

- уотунан киэргэтиитэ;  

- фантазия уратыта.  

 

Кыайыылаахтары быһаарыы : Дьүүллүүр сүбэ быһаарыытынан  I, II, III 

 миэстэлэр олохтоноллор уонна сыаналаах бириистэр туттарыллыахтара; 

 

Күрэххэ кыттыы усунуоһа: 200 солкуобай.  

Мобильнай баан - 89142767536 (Мария Васильевна А.) 

Үлэлэри ахсынньы 30 күнүгэр дылы ылабыт. 

Сайаапкалары уонна үлэлэри маннык аадырыска ыытаҕыт:  

 

678370 Уус-Алдан улууһун Чараҥ бөһүөлэгэ. Герой Д.Г.Бурцев аатынан 

уулусса, 24. И.И.Находкин аатынан Чараҥ сынньалаҥ киинэ.   

Билсэр телефоннаргыт:  89644165955, 89142208656,89644295245 (WhatsApp 

Web) 

Электроннай почта аадырыһа: mbucharan@gmail.com 

 

 

 

 

mailto:mbucharan@gmail.com


" Саҥа Дьыл дьолум уйата!" 
1-кы Хоро нэһилиэгэр  Саҥа Дьыллааҕы дьиэтээҕэ фотозона конкурса   

Б А Л А Һ Ы А Н Н Ь А Т А 

 

Буолар кэмэ: Тохсунньу 7 күнэ 2021 сыл.  

Тэрийээччилэр:  И.И. Находкин аатынан Чараҥ сынньалаҥ киинэ.   

Спонсор: ИП Бурцева О.В. Чараҥнааҕы  "Быйаҥ" маҕаһыын.  

Сыала-сорга:   

• Бөһүөлэк олохтоохторо саҥа дьыл бырааһынньыгын үчүгэйдик 

тэринэн үөрэ-көтө көрсөллөрүн ситиһии;  

• Көхтөөх дьиэ-кэргэттэргэ болҕомтону ууруу.  

• Уран тарбахтаах, киэҥ фантазиялаах, ураты көрүүлээх 

талааннаах дьону булуу.  

 

Күрэх кыттааччылара. Чараҥ бөһүөлэгин олохтоохторо.   

 

Ирдэбиллэрэ: Күрэххэ кыттар саҥа дьылга анаммыт  фотозона дьиэ иһигэр 

оҥоһуллубут буолуохтаах.  Дьиэ кэргэн бэйэтэ фотозонатын оҥоро, симии 

сылдьар уонна бэлэм фотозонаҕа дьиэ кэргэн араастаан түспүт 

хаартыскалара ирдэнэр эбэтэр видеоролик онорон ыытар. 

 Хаартыска ахасаана 10 устуукаттан элбээбэт, видеоролик  3 

мүнүүтэттэн уһаабат.   

 

Сыаналааһын сүрүн ирдэбиллэрэ: 

- оҥоһуктар тупсаҕайдара; 

- уотунан киэргэтиитэ;  

- фантазия уратыта.  

 

Кыайыылаахтары быһаарыы : Дьүүллүүр сүбэ быһаарыытынан  I, II, III 

 миэстэлэр олохтоноллор уонна спонсор аатыттан сыаналаах бириистэр 

туттарыллыахтара; 

 

Үлэлэри  тохсунньу 6 күнүгэр дылы ылабыт. Конкурска киирбит үлэ 

тута инстаграмҥа тахсар.   

Күрэххэ кыттыы усунуоһа: 200 солкуобай.  

Мобильнай баан - 89142767536 (Мария Васильевна А.) 

Сайаапкалары уонна үлэлэри маннык аадырыска ыытаҕыт:  

678370 Уус-Алдан улууһун Чараҥ бөһүөлэгэ. Герой Д.Г.Бурцев аатынан 

уулусса, 24. И.И.Находкин аатынан Чараҥ сынньалаҥ киинэ.   

 

Билсэр телефоннаргыт:  89644165955, 89142208656,89644295245 (WhatsApp 

Web). Электроннай почта аадырыһа: mbucharan@gmail.com 

 

mailto:mbucharan@gmail.com


"Бал маскараат" 
1-кы Хоро нэһилиэгэр  маскарааттар конкурстара   

Б А Л А Һ Ы А Н Н Ь А Т А 

 

Буолар кэмэ: Ахсынньы 31 күнэ 2020 сыл.  

Тэрийээччилэр: И.И. Находкин аатынан Чараҥ сынньалаҥ киинэ.   

Спонсор: "Айанньыттар"  

Сыала-сорга: 

• Бөһүөлэк олохтоохторо саҥа дьыл бырааһынньыгын үчүгэйдик 

тэринэн үөрэ-көтө көрсөллөрүн ситиһии;  

• Көхтөөх дьиэ-кэргэттэргэ болҕомтону ууруу.  

• Уран тарбахтаах, киэҥ фантазиялаах, ураты көрүүлээх 

талааннаах дьону булуу.  

 

Күрэх кыттааччылара. Саастарыттан тутулуга суох Чараҥҥа олорор оҕолор 

кытталлар.  

 

Ирдэбиллэрэ: Күрэххэ кыттар маскараат бэйэ тигиитэ буолуохтаах. Тиэмэтэ, 

матырыйаала көҥүл.  Маскараат көстүүмү араас өттүттэн хаартыскаҕа 

түһэрэн эбэтэр  видеоҕа устан ыытаҕыт. 

 Хаартыска ахасаана 10 устуукаттан элбээбэт, видеоролик  3 

мүнүүтэттэн уһаабат.   

 

Сыаналааһын сүрүн ирдэбиллэрэ: 

- көстүүм тигиитин хаачыстыбата;  

- уопсай көстүүтэ; 

- уобараһын сөпкө арыйыы;  

- баай фантазия.  

Күрэххэ кыттыы усунуоһа: 200 солкуобай.  

Мобильнай баан - 89142767536 (Мария Васильевна А.) 

Кыайыылаахтары быһаарыы: Дьүүллүүр сүбэ быһаарыытынан  I, II, III 

миэстэлэр олохтоноллор уонна сыаналаах бириистэр туттарыллыахтара. 

Кыттааччы ахсааныттан көрөн дьүүллүүр сүбэ саастарынан  эбэтэр 

көрүҥнэринэн бөлөхтөргө араарыан сөп. Дьүүллүүр сүбэ быһаарыыта 

бүтэһиктээх, уларыйбат.  

Үлэлэри  ахсынньы 29 күнүгэр дылы  ылабыт. Конкурска киирбит үлэ 

тута инстаграмҥа тахсар.  

Сайаапкалары уонна үлэлэри маннык аадырыска ыытаҕыт:  

 

678370 Уус-Алдан улууһун Чараҥ бөһүөлэгэ. Герой Д.Г.Бурцев аатынан 

уулусса, 24. И.И.Находкин аатынан Чараҥ сынньалаҥ киинэ.   

Билсэр телефоннаргыт:  89644165955, 89142208656,89644295245 (WhatsApp 

Web). Электроннай почта аадырыһа: mbucharan@gmail.com 
 

mailto:mbucharan@gmail.com


Положение фотоконкурса  семейных новогодних фотографий 

"Мама, папа и Я - Новогодняя семья!" 

Дата проведения:  7 января  2021 год.  

Организатор:  МБУ "Чаранский ЦД им. И.И.Находкина".  

Цель Конкурса: повышение качества семейного воспитания через коллективные 

творческие дела, развитие семейного творчества в семьях, воспитывающих детей 

дошкольного и школьного возрастов, создание праздничного настроения в семье во время 

пандемии. 

Задачи Конкурса: 

- укрепление и развитие воспитательного потенциала семьи, повышение статуса 

отцовства и материнства в обществе, повышение внутренней мотивации, самооценки 

родителей с детьми и пропаганда успешности семьи; 

- популяризация среди подрастающего поколения ценности семьи и образ 

благополучной семьи и семейных ценностей; 

- создание условий для реализации творческого потенциала семей; 

Участником Конкурса считается ребенок живущий в поселке Чаранг.  От имени  ребенка 

действует ответственный заявитель.  Отсутствие на фотоработе ребёнка (детей) 

дошкольного (школьного) возраста является основанием для отклонения такой Заявки. 

Требование: Принимается 3 (три)  качественные фотоработы снятые с любой камеры. 

Фотографии должна быть сняты только на кануне Нового года 2021 года. Фотографии 

должны соответствовать тематике/номинациям Конкурса; 

фотография должна отражать тематику дошкольного детства, роль в семье 

маленького ребёнка, единство семьи, воспитывающей дошкольника и/школьника; 

Технические требовании: Формат предоставляемых работ: jpg, jpeg, gif, размеры 

изображения должны соответствовать одному из стандартных разрешений монитора 

(HD/Super HD, 1024х768 pix). Фотоработы могут быть как в цветном, так и в чёрно-белом 

исполнении; допускается использование художественных приёмов, с использованием 

компьютерной графики, световых фильтров и других специальных приёмов и методов 

обработки фотоизображения; 

Критерии оценки конкурсных работ: 

- уровень и качество творческого отражения традиционных семейных ценностей, и 

семейных традиций; 

- положительный опыт родительства, включая заботу о здоровье, воспитании и 

образовании детей, содействие их трудовой мотивации; 

- качество фотоизображения; 

- качество композиционного и творческого замысла авторов; 

- роль ребёнка в композиционном и творческом представлении работы. 

Определение победителей:  по решению жюри определяются  I, II, III места. 

Победители нагрждаются ценными подарками от спонсора и дипломами от организаторов 

конкурса; 

Взнос для участия: 200 рублей.   

Мобильный банк - 89142767536 (Мария Васильевна А.) 
Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу: 

678370. Усть-Алданский улус п. Чаранг ул.Д.Г.Бурцева, 24.     

Контактые телфоны.  89644165955, 89142208656,89644295245 (WhatsApp Web). 

Электронная  почта: mbucharan@gmail.com 

 

 
 

 

 

 

mailto:mbucharan@gmail.com

