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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Положення про II Фотоконкурс Організації молоді ППО ВП ЗАЕС (далі –
Положення) визначає організаційні та фінансові основи проведення заходу, його мету та
завдання, умови участі у ньому, вимоги до робіт-учасників та етапи проведення.
1.2. З даним Положенням мають бути ознайомлені:
 голова Організації молоді ППО ВП ЗАЕС (далі – ОМ ППО ВП ЗАЕС);
 учасники II Фотоконкурсу ОМ ППО ВП ЗАЕС (далі – Фотоконкурс);
 журі конкурсу;
 члени ради ОМ ППО ВП ЗАЕС.
2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ФОТОКОНКУРСУ
2.1. Фотоконкурс проводиться з метою:

підвищення творчої активності та культурного рівня, розвиток художнього
та естетичного смаку, обмін досвідом між ентузіастами і новачками;

популяризація фотомистецтва серед членів ОМ ППО ВП ЗАЕС,
Атомпрофспілки;

пропаганда атомної енергетики, як екологічно безпечної для людини та
довкілля.
2.2. Завдання Фотоконкурсу:

пошук тематичних робіт та ідей для створення нових ефективних зразків
соціальної реклами;

обрання кращих фоторобіт та авторів серед членів Атомпрофспілки.
3. ОРГАНІЗАТОРИ
3.1. Фотоконкурс заснований та проводиться ОМ ППО ВП ЗАЕС.
3.2. Контроль за підготовкою та проведенням Фотоконкурсу здійснює голова
ОМ ППО ВП ЗАЕС.
3.3. Відповідальні за проведення Фотоконкурсу.
3.3.1. Творча частина (розробка Положення, збір робіт, визначення складу журі,
направлення фоторобіт та протоколів членам журі та ін.): – організаційна та культурномасова комісія ОМ ППО ВП ЗАЕС.
3.3.2. Інформаційна частина (направлення фоторобіт для висвітлення у газеті
«Енергія»,
реклама
Фотоконкурсу,
розміщення
фоторобіт
на
сторінці
ОМ ППО ВП ЗАЕС у «Facebook» та «Instagram», на сайті ОМ ППО ВП ЗАЕС) –
інформаційна комісія ОМ ППО ВП ЗАЕС.
4. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОТОКОНКУРСУ
4.1. Фінансове забезпечення проведення фотоконкурсу здійснюється за рахунок
коштів ППО ВП ЗАЕС.
4.2. Можлива участь у фінансуванні та забезпеченні фотоконкурсу спонсорів та
меценатів.
5. ОСНОВНІ ТЕМАТИЧНІ РОЗДІЛИ ФОТОКОНКУРСУ
5.1. Визначення переможців відбудеться у п’ятьох тематичних розділах:
Розділ 1. «Енергетика – моє життя» (популяризація і пропаганда атомної
енергетики та промисловості).
Розділ 2. «Літо на карантині» (кадр, зроблений під час відпочинку, заняттям
спортом та т.п. в умовах карантину).
Розділ 3. «Енергодар – місто майбутнього» (фото кадри, на яких
відображено місто).
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Розділ 4. «My Family» (сімейне фото і т.п.).
Розділ 5. «Наша рідна земля» (фото кадри природи).
6. УЧАСНИКИ ФОТОКОНКУРСУ
6.1. Участь у Фотоконкурсі може взяти кожен член Атомпрофспілки.
6.2. Учасник має заповнити заявку на участь у Фотоконкурсі (додаток 1 до
Положення).
6.3. Кожен учасник може подати по одній фотографії до кожного тематичного
розділу Фотоконкурсу.
7. ВИМОГИ ДО РОБІТ-УЧАСНИЦЬ ФОТОКОНКУРСУ
7.1. До участі у фотоконкурсі можуть бути подані роботи зроблені у будь-який
період часу за умови, що вони були зроблені самим учасником. Фотороботи можуть
бути як кольорові, так і чорно-білі.
7.2. Допускається обробка фотографій, які направляються на конкурс, за
допомогою комп’ютерних програм (графічних редакторів). Дозволяється базова
обробка фотографій, що підкреслює авторський задум (коригування контрасту,
кадрування, технічне ретушування). Організатори мають право вимагати вихідний
файл без обробки. Фото зображення, більшою мірою створені за допомогою графічних
редакторів (фотоколажі) не допускаються до участі у конкурсі.
7.3. Фотографії мають відповідати наступним технічним вимогам:
 формат файлу: JPG, JPEG;
 розмір файлу: не менше 1 MB.
7.4. Кожна фотографія повинна мати свою назву, яка прописується в ім’я файлу і
має відповідати назві номінації.
7.5. Розглядатимуться виключно фотографії без додаткових написів, рамок,
підписів та інших елементів, доданих поверх фото.
7.6. Організатори конкурсу залишають за собою право не приймати до участі
роботи, що не відповідають визначеній якості і технічним рівнем, без пояснення
причин.
7.7 Після подання фотографій на фотоконкурс, очікуйте зворотній лист про те,
що роботи прийняті на конкурс, або зауваження до робіт.
8. ЕТАПИ ПРОВЕДЕННЯ ФОТОКОНКУРСУ
8.1.Фотоконкурс передбачає три етапи.
Етап 1. Оголошення фотоконкурсу, організація та проведення збору
фотографій учасників Фотоконкурсу.
8.2. Фотоконкурс оголошується рішенням ОМ ППО ВП ЗАЕС та проходить з
липня 2020 року по вересень 2020 року.
Усі бажаючі взяти участь у фотоконкурсі надсилають заповнену власноруч
скановану копію заявки (додаток 1 до Положення) та свої роботи до 31 серпня 2020
року на електронну адресу: photocompetition@ukr.net.
Етап 2. Організація роботи журі фотоконкурсу.
До 06.09.2020 включно журі Фотоконкурсу оцінює усі представлені до участі у
фотоконкурсі роботи та надсилає протоколи (результати) свого оцінювання (Додаток 2
до Положення) на електронну адресу: photocompetition@ukr.net
Визначення переможців, за інформацією з протоколів членів журі, проводиться
до 08.09.2020 членами ради ОМ ППО ВП ЗАЕС. Затверджується протоколом ради
ОМ ППО ВП ЗАЕС, членів журі, переможців та призерів Фотоконкурсу 09.09.2020 р.
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Етап 3. Нагородження переможців
В кожній номінації переможці нагороджуються дипломами, сувенірами та
подарунками.
Нагородження у номінації «Приз глядацьких симпатій» проводиться за всіма
тематичними розділами Фотоконкурсу. Переможці нагороджуються заохочувальними
призами.
9. УМОВИ УЧАСТІ СОЦІАЛЬНИХ ПАРТНЕРІВ
9.1 Важливим чинником підвищення якості проведення Фотоконкурсу є
соціальне партнерство з ГО «Українське ядерне товариство». З метою підвищення
інтересу до різних розділів (або до якогось одного).
Призи та нагороди по окремим розділам (або по всіх). тощо).
10. СКЛАД ЖУРІ ТА АЛГОРИТМ ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ
10.1Склад журі.
Склад журі формує рада ОМ ППО ВП ЗАЕС.
10.2 Алгоритм визначення переможців.
10.2.1Члени журі отримують від організаторів фотоконкурсу електронною
поштою папки з фотографіями учасників по кожній категорії Фотоконкурсу з їх
назвами, протоколи для оцінювання (Додаток 2), в яких вони проставляють бали за
кожну з фоторобіт, згідно критеріїв (Художність (Х), Оригінальність (О), Технічність
(Т) за десятибальною шкалою.
10.2.2 Критерії оцінки робіт:
 художність (сюжет фотографії, відповідність заданій темі);
 оригінальність;
 технічність (якість фотографії та ін.).
10.2.3Приз глядацьких симпатій.
Для визначення призу глядацьких симпатій інформаційна комісія з 1 вересня
2020 року розміщує фотороботи на сторінці ОМ ППО ВП ЗАЕС у соціальній мережі
«Facebook». Переможцем за номінаціями визнаються фотографії, які набрали найбільшу
кількість «лайків». Голосування відбуватиметься до 07.09.2020 включно.
10.2.4Результати оцінювання журі та голосування в Інтернет отримує та
обробляє культурно-масова комісія ОМ ППО ВП ЗАЕС. Фоторобота, яка набрала
найбільшу кількість балів займає I місце. В разі, якщо одна чи більше фотографій
отримали однакову кількість балів переможець визначається за найбільшою кількістю
оцінок в 10 балів, 9 балів тощо.
11. РЕКЛАМА ФОТОКОНКУРСУ
11.1Оголошення про проведення Фотоконкурсу має бути доведено до всіх членів
Атомпрофспілки через:
 газету «Енергія»;
 радіо ВП ЗАЕС;
 дошки об’яв на ВП ЗАЕС;
 оголошення на засіданнях профспілкових комітетів ППО ВП ЗАЕС;
 телебачення ВП ЗАЕС;
 оголошення на засіданнях ради ОМ ППО ВП ЗАЕС;
 сторінки в соціальних мережах ОМ ППО ВП ЗАЕС;
Відповідальні: інформаційна комісія ОМ ППО ВП ЗАЕС.
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12. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
12.1 Організатори Фотоконкурсу залишають за собою право використовувати
надіслані на конкурс фотографії у проведенні виставок, виданні інформаційних
матеріалів, публікацій, соціальній рекламі тощо.
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ДОДАТОК 1
____________________________________________________________________________________________________________________________

ЗАЯВКА
на участь у II фотоконкурсі ОМ ППО ВП ЗАЕС
1. Прізвище, ім'я та по батькові учасника фотоконкурсу:
_________________________________________________________________
2. Дата народження:

_________/________________/___________ року

3. Місце роботи: ____________________________________________________
_________________________________________________________________
4. Домашня адреса: __________________________________________________
_________________________________________________________________
5. Телефон для зворотного зв’язку:
_________________________

_________________________

6. Адреса електронної пошти (у разі відсутності власної електронної поштової
скриньки необхідно вказувати будь-яку іншу адресу електронної пошти, за
якою учасник зможе отримувати повідомлення щодо фотоконкурсу):
________________________________________

7. Інформація про роботи, подані на фотоконкурс:
Тематичний
розділ

Назва фотороботи

Дата
створення

Місце створення

Розділ 1
Розділ 2
Розділ 3
Розділ 4
Розділ 5
З вимогами «Положення про II Фотоконкурс Організації молоді ППО ВП ЗАЕС»
ознайомлений та надаю свою згоду на використання та обробку моїх персональних
даних з дотриманням вимог Закону України від 01.06.2010 р. за
№ 2297-VII «Про захист персональних даних».
«___» ______________ 2020 р.
підпис

___________________________
ПІБ

УВАГА! Заявка заповнюється особисто учасником фотоконкурсу.
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ДОДАТОК 2
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ПРОТОКОЛ
оцінювання робіт-учасниць II фотоконкурсі ОМ ППО ВП ЗАЕС
_______________________________________________________________________________
(назва розділу фотоконкурсу)

Назва фотороботи

Х

Критерії оцінювання
О

(дата, підпис, П.І.Б. члена журі)

Т

Загальний бал

