
 І от ще що дивує оргкомітет.  

Ну куди вже грубіше можна 
написати так, як це провокуюче 

робимо ми, називаючи цей файл 
на сайті так: "Зразок оформлення 

роботи по-ледачому"!      І замість 
того, щоб вибухнути протестом: 

"Що-о-о, це я - ледачий???",  
замість  того, щоб стати 
мислячими, старанними, 

"левова частка" учасників 
саме так і оформляє свої роботи. 

А ви кажете: "Гроші, гроші ...". 
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Увага, учасники! 

Ось - два нюанси, які 
не відображений в умовах конкурсу, 

і які не стосуються  наведеного 

ліворуч зразка оформлення роботи. 
 

Пояснення за текстом 2014 року: 
Колись ми нагороджували кращих і 

енциклопедичними книгами, і 

різними товарами, зокрема 
побутовими приладами, 

туристичними наметами, 
спальниками тощо. І помітили разючу 
річ: призи ніяким чином не сприяли 

збільшенню кількості учасників 
наших конкурсів. Тож ми зробили 

висновок, що учасникам зовсім не 
цікаво отримувати призи, і 

припинили ці свої смикання. 

Більше того: аналізуючи інші 
конкурси, ми помітили, що там, де 

"крутяться великі гроші", завжди є 
стільки бруду, інсинуацій, спроб 
усіма правдами та не правдами 

"вибити" собі щось матеріальне, 
кажемо: і надалі в наших "50 словах" 

призів не буде. Адже сподіваємося, 
що й ви берете участь в конкурсі для 
свого самовдосконалення, а не для 

того, щоб виграти "п'яте колесо від 
"Мерседеса". 

В. Косенко. 
 

Репліка  2019-го року: 

Улітку 2019-го року один із членів 
оргкомітету "50-ти слів" проводив 
авторський конкурс розв'язувачів 

кросвордів (анонс/інформація про 
нього була й на нашому сайті). 

Були анонсовані призи у вигляді 
поповнень рахунків вказаних 

учасниками мобільних телефонів. 

Так от. Влітку 2019 року ВСІ 
учасники того конкурсу отримали 

такі поповнення мінімум на 50 грн. 
А тепер - статистика того конкурсу. 

Учасників було аж ... четверо. 
 

Тож із огляду на ці два факти ви 

будете продовжувати волати: 
"От якби гроші ..."? 

 

Приблизний зразок оформлення 

аркушика з відповідями 1-го туру 
(див. частину аркушика нижче, 

під цим текстом) для тих, хто 
не бажає мати ні штрафів, 

але й ні додаткових балів: 

Увага, учасники! 

Ось - два нюанси, які 
не відображені в умовах конкурсу, 

і які не стосуються  наведеного 

ліворуч зразка оформлення роботи. 
 

Пояснення за текстом 2014 року: 
Колись ми нагороджували кращих і 

енциклопедичними книгами, і 

різними товарами, зокрема 
побутовими приладами, 

туристичними наметами, 
спальниками тощо. І помітили разючу 
річ: призи ніяким чином не сприяли 

збільшенню кількості учасників 
наших конкурсів. Тож ми зробили 

висновок, що учасникам зовсім не 
цікаво отримувати призи, і 

припинили ці свої смикання. 

Більше того: аналізуючи інші 
конкурси, ми помітили, що там, де 

"крутяться великі гроші", завжди є 
стільки бруду, інсинуацій, спроб 
усіма правдами та не правдами 

"вибити" собі щось матеріальне, 
кажемо: і надалі в наших "50 словах" 

призів не буде. Адже сподіваємося, 
що й ви берете участь в конкурсі для 
свого самовдосконалення, а не для 

того, щоб виграти "п'яте колесо від 
"Мерседеса". 

В. Косенко. 
 

Пояснення 2019 року: 

Улітку 2019-го року один із членів 
оргкомітету "50-ти слів" проводив 
авторський конкурс розв'язувачів 

кросвордів (анонс/інформація про 
нього була й на нашому сайті). 

Були анонсовані призи у вигляді 
поповнень рахунків вказаних 

учасниками мобільних телефонів. 

Так от. Влітку 2019 року ВСІ 
учасники того конкурсу отримали 

такі поповнення мінімум на 50 грн. 
А тепер - статистика того конкурсу. 

Учасників було аж ... четверо. 
 

Тож із огляду на ці два факти 

ви будете продовжувати волати: 
"От якби гроші ..."? 
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