
 

 
 

2019 Spring Campaign  –  Spring Tree Video Contest 
Дорогі друзі кампанії Spring Tree Observation Campaign 2019, 

конкурс відео починається прямо зараз! 
Як взяти участь? 

 Зробіть відео (максимум 2 хвилини) про вас і ваше дерево. 

 Надішліть своє відео через онлайн-форму (online form) до 13 травня, бажано як посилання 
на YouTube. Якщо ви не можете завантажити відео на YouTube, ви можете заповнити 
онлайн-форму і надіслати відео на адресу lenka.kleger@terezanet.cz. 

 Надішліть нам дозвіл, підписаний кожним дорослим і батьками кожного школяра, який 
бере участь у відео (media release form) 

 

Відео, яке відповідатиме вимогам, буде представлено на веб-сайті GLOBE. Кожна школа, яка 
завантажить відео, отримає сертифікат GLOBE. 

 
 

Вимоги: Що ми хочемо бачити у вашому відео? 
 

 Ми хочемо, щоб ви дали відповідь на наступні запитання у відео: Чому ви вибрали своє 
дерево? Чому ви любите спостерігати за ним? Чи ви дізналися щось нове? 

 Згадайте програму GLOBE. 
 Ви можете знімати відео англійською або рідною мовою. В будь-якому випадку, до відео 

додайте англійські субтитри. Якщо ви не знаєте, як додати субтитри, запишіть в анкеті, що 
ви говорите на відео, і надішліть текст разом з відео (через анкету). 

 Для відео використовуйте горизонтальний формат. 
 

Посилання для завантаження відео: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecxlJd_WlC9sPFBjC9ebtkiKaKYroVB5pdQCb-

0H3Whnwk4g/viewform  
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Як знімати хороше відео? 

Дотримуйтесь наших порад: 
 
 Плануйте своє відео заздалегідь. 

Подумайте про його мету і склад. Хто буде 
говорити і про що? Який найкращий час дня 
для запису відео? 

 Завжди фокусуйтеся на об'єкті. Коли хтось 
говорить, переконайтеся, що ви зосереджені 
на їхніх очах. 

 Переконайтеся, що на сцені достатньо світла. Уникайте наявності вікна або джерела світла 
за об'єктом. 

 Перевірте, чи звук чіткий і зрозумілий. Приблизьте мікрофон до об'єкта. 
 Під час запису тримайте телефон обома руками або на штативі, щоб уникнути тремтіння 

камери. 
 Завжди краще підійти до ою’єкта, ніж збільшувати. Не використовуйте цифровий зум. 
 Перед записом очистіть об'єктив. 

 Щоб уникнути зайвого шуму, переведіть телефон у режим літака. 

 Заздалегідь тренуйтеся з обладнанням. 

 Записуйте одне і те ж відео кілька разів, а потім виберіть найкращу версію. Не бійтеся 
повторювати запис, якщо щось пішло не так. 

 
 

Щоб отримати більше інформації відвідайте сторінку Кампанії Campaign 

website (https://www.globe.gov/web/european-phenology-campaign/overview/spring-2019) або 
звертайтеся до координатора Ленки Клегер (Lenka Kleger, lenka.kleger@terezanet.cz).  

  

Також потрібні матеріали та інформацію ви можете знайти на українській сторінці програми 
GLOBE https://nenc.gov.ua/globe/ або отримати підтримку за адресою globeukraine@nenc.gov.ua  
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