Правила
проведення конкурсу
«Молодий міжнародний експедитор року» в
АCОЦІАЦІЇ «УКРЗОВНІШТРАНС»

1. Ці Правила регулюють питання проведення конкурсу «Молодий міжнародний
експедитор року» в АСОЦІАЦІЇ «УКРЗОВНІШТРАНС» (далі – Конкурс) та є
обов`язковими для виконання.
2. Участь у Конкурсі відкрита для молодих експедиторів (далі – Конкурсант) у віці
не більше ніж тридцять два роки в тому році, в якому повинна бути написана
та подана до Секретаріату Асоціації Дипломна робота, що вільно володіють
англійською мовою та задіяні у сфері міжнародної торгівлі і логістики.
3. Кожен Конкурсант може бути висунутий на Конкурс тільки один раз шляхом
подання до Секретаріату Асоціації заповненої електронної реєстраційної форми
(Додаток №1), що розміщується на сайті Асоціації. Повторне висування
Конкурсанта у наступні роки не дасть можливості іншим Конкурсантам взяти
участь у Конкурсі.
4. Перевага для участі у Конкурсі буде надаватися Конкурсантам, що попередньо
отримали диплом ФIATA або вищий диплом ФІАТА в області експедирування
вантажів та управління ланцюгами постачання.
5. При подачі Дипломної роботи до Секретаріату Асоціації Конкурсанти повинні
надати повний документ у доступному для перегляду (незаблокованому)
єдиному файлі формату Word., щоб було чітко зрозуміло, що будь-які додатки є
невід'ємною частиною цього єдиного файлу. Це буде використовуватися для
розповсюдження документів серед членів Конкурсної комісії Асоціації, а також
для публікації Дипломної роботи переможця на сайті Асоціації. Дипломні
роботи мають бути відправлені електронною поштою безпосередньо до
Секретаріату Асоціації (secretariat@atfl.org.ua) так, щоб доставка була
здійснена до 00:00 кінцевої дати терміну приймання Дипломних робіт. Якщо
кінцевий розмір Дипломної роботи більше, ніж 10 МБ, то вона повинна бути
записана і відправлена на CD-Rom носії, або на флеш-диску до Секретаріату
Асоціації.
6. Дипломні роботи в паперовому друкованому форматі не приймаються.
7. Дипломна робота з висновками повинна мати від 4000 до 6000 слів
(максимально 6000 слів) і бути написана російською мовою, друкованими
літерами (шрифт Tahoma, розмір шрифту 12) подвійним інтервалом. Будь-які
матеріали, що перевищують 6000 слів, будуть дискваліфіковані.
8. Додатки до Дипломної роботи не повинні перевищувати п‘ятнадцять сторінок.
9. Термін приймання Дипломних робіт встановлюється Радою Асоціації щороку.
10. Рекомендації щодо побудови Дипломної роботи, її наповнення, критеріїв оцінки
розміщуються Секретаріатом Асоціації на сайті Асоціації.
11. Будь-які матеріали в недоступному форматі, також не у форматі Word, будуть
дискваліфіковані.
12. Конкурсна комісія Асоціації, склад якої щорічно затверджується Радою Асоціації
визначає кандидата-переможця у прийнятній їй спосіб.
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13. Конкурсною комісією під час визначення переможця Конкурсу на підставі
Дипломної роботи до уваги можуть бути прийняті також особисті досягнення
Конкурсанта, такі як: результати іспитів, видатна результативність або
новаторство, про що має бути повідомлено в реєстраційній формі.
14. Переможець Конкурсу отримає винагороду відповідно до рішення Ради
Асоціації та матиме перевагу під час відбору для участі від Асоціації у
щорічному конкурсі ФІАТА «Молодий міжнародний транспортний експедитор
року».
15. Ці Правила за рішенням Ради Асоціації може бути змінено, доповнено,
викладено у новій редакції тощо.
16. Ці Правила, а також зміни та доповнення до них підписуються Президентом
Асоціації.

Президент

О.І. Платонов
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Додаток 1

Реєстраційна форма Конкурсанта
Організація надає інформацію щодо академічних досягнень кандидата, комерційних досягнень
або інших відповідних аспектів, які допоможуть суддям здійснити належну оцінку здібностей і
потенціалу кандидата.
Ім’я кандидата:
День народження:

(Прізвище)
(Ім’я)
(ДД/MM/РРРР)

Назва Організаціїроботодавця
Конкурсанта:
(зазначте, домашню
адресу у відповідній
графі, якщо Ви фізична
особа)

Код ЄДРПОУ:
Адреса:
Е-mail:
Телефон:
Участь Організаціїроботодавця
Конкурсанта в УЗТ
(так/ні)
Кваліфікація і результати (щодо будь-яких національних експедиторських іспитів або
аналогічних, відвіданих під час повної трудової зайнятості), а також комерційні досягнення.
Додаткова інформація про Конкурсанта.

Мови:
Рідна мова:
Вільне володіння іншими мовами:

Дата: ……………..

* Надаю згоду на обробку своїх персональних даних у зв’язку з участю в Конкурсі .
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