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ПОЛОЖЕННЯ
про фотоконкурс
«Веселка природи України»
1.Загальні положення:
1.1 Фотоконкурс проводиться серед молоді Луганської області, студентів 1-х
курсів усіх спеціальностей, викладачів ВП «Лисичанський педагогічний коледж
ЛНУ імені Тараса Шевченка»
2. Мета та завдання:
2.1 Мета конкурсу:
- звернення уваги молоді на красу і неповторність української природи у різні
пори року;
- формування екологічної культури та привернення уваги студентів до екологічних
проблем України;
- розвиток і реалізація творчих здібностей молодого покоління української
держави.
2.2 Завдання конкурсу:
- показати красу української природи;
- сприяти розвитку мистецтва;
- спонукати до творчості молоде покоління студентської молоді;
- популяризувати творчі досягнення в інформаційному середовищі обдарованої
молоді;
- прищеплювати любов до природи рідного краю.
3. Правила проведення конкурсу:
3.1. Для участі у конкурсі автор фоторобіт надсилає на електронну адресу:
irina-shevyreva@mail.ru свої роботи та контактні дані (електронна адреса, ПІБ,
спеціальність, телефон, електронна пошта школи (для учнів шкіл)) або надає
індивідуально за адресою: м. Лисичанськ, Луганська область, вул. Героїв
Сталінграду 21, ауд. 109.
3.2. На кожну категорію не більше двох робіт від учасника.
3.3. До конкурсу не допускаються роботи, які пропагують насильство, релігійну та
етнічну ворожнечу, містять політичну рекламу.
3.4. Номінації конкурсу:
- «Природа посміхається» (забавні прояви життя)

- «В кожній краплі роси...»
- «Життя природи всупереч проблемам»
- «Чарівні краєвиди України» (фото мальовничих куточків України, пейзажу, пори
року, парки, сквери тощо).
3.5. Умови участі в конкурсі:
- до участі в конкурсі приймаються фотографії виконані учасниками конкурсу
(авторські роботи);
- на конкурс приймаються кольорові та чорно-білі фотографії;
- оргкомітет, за згодою автора, має право використовувати фотороботи;
3.6. Подання фоторобіт на конкурс є свідченням згоди автора з усіма умовами
цього Положення.
4. Порядок і термін проведення:
4.1. Фотоконкурс проводиться з 13 жовтня 2015 року до 11 квітня 2016 року.
4.2. Перший етап конкурсу:
- пересилання фотографій на вказану вище електронну адресу
(irina-shevyreva@mail.ru);
- розміщення фото в соцмеріжі (Вконтакте в офіційній групі ЛПК);
- визначення кращих робіт.
4.3. Другий етап конкурсу:
- виставка кращих робіт на сайті ЛПК та нагородження переможців конкурсу
цінними призами та грамотами.
5. Оргкомітет конкурсу:
- Мінєнко Г.М. – директор коледжу, викладач природничих дисциплін;
- Шевирьова І.Г. – викладач природничих дисциплін;
- Нєрєзова К.В. – викладач природничих дисциплін.
6. Журі конкурсу:
6.1. Склад журі:
- Мінєнко Г.М. – директор коледжу, викладач природничих дисциплін;
- Шевирьова І.Г. – викладач природничих дисциплін;
- Нєрєзова К.В. – викладач природничих дисциплін.
- представник студентського парламенту.
6.2. Журі визначає переможців конкурсу.
6.3. Журі залишає за собою право переносити роботи до інших категорій.
7. Нагородження переможців здійснюється після підведення підсумків
конкурсу журі:
7.1. Після презентації кращих робіт відбудеться нагородження переможців
відповідних категорій конкурсу:
- «Природа посміхається» (забавні прояви життя)
- «В кожній краплі роси...»

- «Життя природи всупереч проблемам»
- «Чарівні краєвиди України» (фото мальовничих куточків України, пейзажу, пори
року, парки, сквери тощо)
7.2. Автор, роботи якого отримають найбільше голосів за результатами
голосування в соцмережах (Вконтакте в офіційній групі ЛПК) отримає приз
“Глядацькі симпатії”.
7.3. Переможці конкурсу отримують грамоти та цінні подарунки від організаторів
конкурсу.
8. Внесення змін і доповнень:
8.1. У це Положення журі конкурсу можуть бути внесені зміни, про які учасників
буде повідомлено.
9. Відповідальність:
9.1. У разі втрати фотографій журі конкурсу несе відповідальність у випадку, якщо
фотографії було зареєстровано до списку отриманих робіт.

