Загальні положення:
1.1 В творчому конкурсі можуть брати участь учнівська та студентська молодь
Луганської області, студентів 1-4-х курсів усіх спеціальностей та викладачів
ВП «Лисичанський педагогічний коледж ЛНУ імені Тараса Шевченка»;
фотографи-професіонали; фотографи-аматори.
2. Мета та завдання:
2.1 Мета конкурсу:
активізація творчого потенціалу молоді, залучення їх до фотомистецтва;
виховання толерантності та бережливого ставлення до природи;
2.2 Завдання конкурсу:
– залучення молоді до сфери екологічної творчості, морального та патріотичного
становлення особистості;
– демонстрація різноманіття краси природи навколишнього світу.
3. Правила проведення конкурсу:
3.1. Для участі у конкурсі необхідно надіслати заявку (додаток 1) на адресу
irina-shevyreva@mail.ru з приміткою «На конкурс».
Фотографії, етикетки до них, опис надсилаються електронною
(irina-shevyreva@mail.ru) та поштовою адресами:
м. Лисичанськ, вул. Героїв Сталінграда, 21, 93108. або
Новою поштою: квартал Східний 5, відділення № 2.
3.2. До участі у конкурсі приймаються фотографії з зображенням рослинного світу
природи (квіти, дерева; рослинність степів, лісів, гір, пустель; екзотичні рослини;
дивовижні кімнатні рослини).
3.3. Вимоги до робіт:
Для участі у фотоконкурсі приймаються фотографії, виконані протягом січняберезня 2018 року, власниками яких є учасники фотоконкурсу. До участі у

фотоконкурсі приймаються не більше 3-х робіт від кожного учасника, подані в
електронному вигляді у форматі «PNG» або «JPG» та паперовому вигляді
розміром А5 або А4 (друкується обов’язково на фотопапері).
Фото супроводжується:
- етикеткою з інформацією про автора
назва роботи
Фото «Чарівний барвінок»
ПІБ автора
Шевирьова Ірина Георгіївна
Назва закладу (клас/курс)
ВП «Лисичанський педагогічний коледж
ЛНУ імені Тараса Шевченка», 4 курс
Якщо є ПІБ керівника роботи,
керівник: Шевирьова Ірина Георгіївна
посада
(викладач)
- коротким описом рослин (на окремому аркуші зазначається: назва
рослини, ареал існування, особливості пристосування до природних умов,
чим цікава рослина).
Робота не має містити монтажу за допомогою будь-яких дизайнерських програм
та графічних редакторів. До участі допускаються лише оригінальні фотографії; в
конкурсі приймаються тільки авторські роботи.
3.4. Умови участі в конкурсі:
Конкурс проводиться з 01.01.2018 р. по 25.03.2018 р.
Кінцевий строк надання робіт – 25.03.2018 р. (24-00).
Переможець фотоконкурсу визначається організаційним комітетом конкурсу.
За підсумками фотоконкурсу відбудеться виставка фоторобіт на базі лабораторії
живої природи Лисичанського педагогічного коледжу.
3.5. Подання робіт на конкурс є свідченням згоди автора з усіма умовами цього
Положення.
4. Порядок проведення конкурсу:
4.1. Перший етап конкурсу:
– пересилання робіт на електронну адресу irina-shevyreva@mail.ru та поштові
адреси (зазначені в пункті 3.1);
– визначення кращих робіт.
4.2. Другий етап конкурсу:
– нагородження переможців конкурсу подарунками, дипломами;
– відзначення кращих учасників конкурсу подяками за участь.
(нагородження відбудеться в квітні 2018 року).
5. Оргкомітет конкурсу:
– Мінєнко Г.М. – директор коледжу, викладач природничих дисциплін;
– Шевирьова І.Г. – викладач природничих, психолого-педагогічних дисциплін;
– Шевирьова Г.Г. – викладач природничих дисциплін.

6. Журі конкурсу:
6.1. Склад журі:
– Мінєнко Г.М. – директор коледжу, викладач природничих дисциплін;
– Шевирьова І.Г. – викладач природничих, психолого-педагогічних дисциплін;
– Шевирьова Г.Г. – викладач природничих дисциплін.
– представники студентського парламенту коледжу.
6.2. Журі визначає переможців конкурсу.
7. Критерії оцінювання
На рішення журі впливатиме:
- відповідність тематичним категоріям, вимогам та правилам фотоконкурсу;
- креативний підхід;
- охайність виконання;
- естетичність.
8. На фотоконкурс не приймаються роботи, які:
- пропагують насильство, релігійну та етнічну ворожнечу, містять політичну
рекламу;
- є матеріалами мережі Інтернет (буде перевіряти спеціальна програма);
- містять елементи пропаганди терору, алкоголю, тютюну, наркотиків;
- не відповідають умовам фотоконкурсу, зазначеним категоріям;
- не були зареєстровані;
- надіслані пізніше 25.03.2018.
9. Відповідальність:
9.1. У разі втрати робіт журі конкурсу несе відповідальність у випадку, якщо
фотографії було зареєстровано до списку отриманих робіт.
10. Контакти представника організатора:
Мобільний телефон: +380990152879 – Шевирьова Ірина Георгіївна
Електронна адреса: irina-shevyreva@mail.ru
Адреса навчального закладу м. Лисичанськ, вул. Героїв Сталінграда, 21, 93108.

Додаток 1

Заявка на участь у конкурсі:
1.
2.
3.
4.
5.

ПІБ учасника
Місце навчання або роботи
Адреса закладу
Контактні дані: телефон, e-mail
Назва роботи

