Всеукраїнський конкурс «Україна: Мить нашого життя»
Творчий конкурс визначає кращу фотороботу року.
Організатори конкурсу:
Національна спілка журналістів України;
Кіровоградська обласна Спілка журналістів України.
Мета та завдання конкурсу:
- формування позитивного іміджу України, виховання у громадян любові до
рідного краю мовою фотомистецтва, розкриття важливості сучасних проблем
по збереженню і використанню культурної спадщини, виховання дбайливого
ставлення до рідного міста, регіону;
- популяризація фотографії, як обов’язкового атрибуту будь-якого ЗМІ;
- щорічне проведення виставки робіт в Кіровоградському обласному
художньому музеї.
Тематика фоторобіт: «Люди. Події. Факти»
Умови проведення.
У конкурсі беруть участь усі, хто вміє фотографувати. До конкурсу
допускаються кольорові і чорно-білі фотографії.
Кожен конкурсант може подати не більше двох роздрукованих фотографій у
форматі А3, та їхні копії в цифровому форматі у вигляді електронних файлів.
Фотографії можуть бути зроблені за допомогою будь-якого фотопристрою,
але мають відповідати таким параметрам:
- не менше 0,5 і не більше 5 мегабайтів;
- у JPEG чи JPG форматі;
- зйомка проводилась протягом двох останніх років, а фотографії не
подаватися раніше до інших конкурсів.
Для участі у Фотоконкурсі автор фоторобіт подає: заявку про участь у
фотоконкурсі (додаток 1) та дві фотороботи.
Прийом робіт триває з 1 квітня по 1 травня. З 1 травня припиняється прийом
робіт і починає працювати журі конкурсу. До 10 травня журі формує shortлист із надісланих файлів. Після відбору кращих знімків формується перелік
світлин, які візьмуть участь у конкурсі та будуть експонуватися на виставці.
До 20 травня журі визначає головного переможця конкурсу. В червні,
напередодні святкування Дня журналіста, відбудеться церемонія
нагородження.
Усі роботи, надіслані на Конкурс, будуть представлені в мережі Інтернет на
сайтах, доступних для перегляду на всій території України.

Особливі умови.
До конкурсу не допускаються роботи, які пропагують насильство, релігійну
та етнічну ворожнечу, містять політичну рекламу. Фотографії, які не
відповідають зазначеним у цьому Положенні вимогам, не розглядаються.
Критерії оцінки робіт.
Зміст, що відображає тему фотоконкурсу. Оригінальність, якість
виконання, колорит, наочність. Фотографія повинна говорити сама за себе.
Надіслані на Конкурс фотороботи мають відображати реальні життєві
ситуації. Зміст фотографії має донести до глядача реально існуючі в нашому
повсякденному житті тенденції.
Нагородження.
Переможець нагороджується грошовою премією і дипломом переможця.
Нагородження відбудеться при відкритті фотовиставки напередодні
святкування Дня журналіста.
Матеріали з поміткою «Фотоконкурс: Україна: Мить нашого життя»
надсилати:
- файли - на електронну адресу: fik_mail@ex.ua
- роздруковані фотографії - на поштову адресу: 25006 м. Кропивницький,
вул. Гоголя, 72, Центральний поштампт, А/с 4/8
Контактний телефон: 095 893 06 52
Використання зображень та авторські права.
Беручи участь в Конкурсі, кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду
на використання наданої інформації Виконавцями/Замовником з
маркетинговою та/або будь-якою іншою метою, методами, що не порушують
чинного законодавства України (в т.ч. шляхом передачі третім
особам), зокрема, на безкоштовне використання його імені, прізвища,
фотографії, інтерв’ю, адреси електронної пошти або інших матеріалів про
нього з рекламною/маркетинговою метою, в т. ч. - право публікації (в т.ч.
його імені та фотографії, а також фотографій, розміщених ним на
сайті Конкурсу) в ЗМІ, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах,
інтерв’ю зі ЗМІ та ін., для отримання заохочення, а також для відправки
інформації, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) для розсилки анонсів
про нові продукти, нові заходи, а також запрошення на них, без
будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке
використання жодним чином не відшкодовуватиметься
Замовником/Виконавцем та/або третьою особою.
Надання такої згоди також розглядається в контексті ст. 296, 307, 308
Цивільного Кодексу України та Закону України «Про захист персональних
даних» (а також згоду на включення номера його телефону в систему
розсилки інформації про нові Рекламні Конкурси Замовника, які

будуть проводитися в майбутньому) і Учасники, як суб’єкти персональних
даних, підтверджують свою добровільну згоду та дозвіл на вчинення всіх дій,
які, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», є
обробкою їх персональних даних і підтверджують, що одночасно з
реєстрацією в якості учасника Конкурсу з даними правилами, останні
письмово повідомлені про їхні права, визначені Законом України «Про
захист персональних даних», метою збору даних та осіб, яким передаються
такі персональні дані учасників. Власником бази персональних даних є
Виконавець конкурсу з WEB частини.
Інформаційна підтримка ЗМІ України.

Додаток 1
до Положення про Всеукраїнський фотоконкурс
«Україна: Мить нашого життя»

ЗАЯВКА
на участь у Всеукраїнському фотоконкурсі «Україна: Мить нашого життя»

Прізвище, ім’я, по батькові автора фоторобіт

Дата народження автора фоторобіт

_____________________________

Місце роботи (посада), навчання (факультет, курс )

Адреса (індекс) ________________(область)______________________
(місто, район, село)_________________________(вулиця) ___________
____________________________(№ будинку) __________ (№ квартири)

Контактний телефон (мобільний, домашній, робочий, e-mail)
___________________________________________
Загальна кількість робіт, поданих на конкурс (заповнити таблицю):
№

Назва фотороботи

Рік створення

